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Λεν είναι των ευχερών νά πραγματευθή τις περί των φορεμάτων των 
Βυζαντινών, τοϋτο δέ διά πολλούς λόγους. Πρώτον διότι αί επ’ αυτά επι¬ 

δράσεις άλλάσσουν άνά τούς αίώνας' κατά τούς παλαιοτέρους χρόνους εχομεν 
έπίδρασιν εξ Ανατολών, πβ. τά Άντιοχήσια καί Κιλικήσια καί τά έκ Βηρυ¬ 

τού καί Βαγδάτης (Βαγδατίκια) καί τά έξ Αίγυπτου καί Περσίας υφάσματα 
καί φορέματα, βραδύτερον δέ έκ της Δΰσεως ως καί τά ονόματα δηλούσι καί 
τών συγγραφέων αί μαρτυρίαι. ’Άλλη δυσκολία είναι δτι πολλάκις οί συγ¬ 

γραφείς, άναφέροντες ενδυμάτων όνόμιατα, δεν περιγράφουσι συνήθως καί 
το σχήμα καί την χρησιμοποίηση- αυτών, ως καί σχετικά στοιχεία κατα¬ 

σκευής. Ό Κωδινός, δυσκολευθείς νά περιγράψη ώρισμένα βασιλικά φορέ¬ 
ματα, παρετήρησεν’ «ών τά σχήματα έκαστων ουκ έ'στι νυν κατά μέρος 
λέγε ιν» ι. 

Ό μέλλων νά πραγματευθή περί τού θέματος, τό όποιον αποτελεί εν 
από τά (ΙεείάοΓ&Ια τής Βυζαντινολογίας, πρέπει νά έ'χη ύπ’ όι|πν ού μόνον 
δτι, ώς κατωτέρω θά φανή, τό αυτό όνομα κατά διαφόρους έποχάς άλλο 
φόρεμα δηλοΐ, άλλ’ δτι, ως καί ή σημιερινή πείρα δεικνύει, καί τότε κατά 
τόπους διέφερε τό φόρεμα. Έπ’ ίσης ό έρευνητής πρέπει νά έ'χη ύπ5 οψιν 
την διαφοράν τού φορέματος κατά κοινωνικάς τάξεις ώς καί την μεταξύ επι¬ 

σήμων καί ανεπισήμων φορεμιάτων. 

ΙΙηγάς διά νά γνωρίσωμεν τά άφορώντα είς τά Βυζαντινά φορέματα 
έχομιεν έν προποις τά έργα τής τέχνης καί τάς εικόνας, αϊτινες μάς βοηθούν 
έφ’ δσον εχομεν (ορισμένων φορεμάτων έκ κειμένων περιγραφήν, έπειτα τάς 
μαρτυρίας τών συγγραφέων, ιστορικών καί χρονογράφων, τάς έξ άγιολ,ογι- 
κών κειμένων πληροφορίας, αί όποΐαι πολλάκις είναι αρκούντως πλούσιαι, 
τάς υπό τών Βυζαντινών χρονογράφων παρεχομένας, τάς έκ τών ονειροκρι¬ 

τικών βιβλίων, τάς πλούσιας έκ τών ιδιωτικών εγγράφων, καί δή διαθηκών 
καί προικοσυμφώνων, διά δέ την παλαιοτέραν εποχήν τά έκ τών έδίκτων, 

καί δή τού Διοκλητιανού, είς άς προσθετέαι καί αί έκ τών νόμων ένδια- 

φέρουσαι. 

1 Κω δίνου, Περί των όφφικιαλίων, 51,2. 
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Διά τά επίσημα Βυζαντινά φορέματα εννοείται χρησιμοποιητέαι, πλήν 

των εικόνων, και αί πληροφορίαι Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου εν 

τη εκθέσει περί τής βασιλείου τάξεως καί αί τοΰ Κω δίνου εν τφ περί των 

όφφικιαλίων εργφ του. 

"Αρ ιστόν τέλος βοήθημα είναι, εννοείται, ή γνώσις τοΰ κατά τόπους 

νεοελληνικού φορέματος, τό οποίον εν πολλοΐς διατηρεί τό τε όνομα καί τό 

σχήμα τοΰ Βυζαντινοΰ. 

άναπετάριν ~ άναπεταρίκιν. 

Εις κείμενον τοΰ έτους 1300 άναφέρονται περιβόλαια άναπετάρια ', έν 

δέ τφ χρονικφ τοΰ Μορέως (6047) λέγεται οτι ή ευγενική δέσποινα 

τα όμμάτιά της έσφονγγισεν με τό άναπετάριν, 

λέγεται δέ καί έν τω έπαίνφ των ευγενικών γυναικών δτι ή κακή σΰζυγος εις 

τον άνδρα της 

άναπετάριν τον εβαλεν και έφακιόλισέν τον 3. 

"Ινα τις νόηση τί ήτο το άναπετάριν, πρέπει νά έχη ΰπ’ όψιν τί σημαί¬ 

νει τό ρήμα άναπετώ παρ’ ήμΐν, Άναπετώ λοιπόν σημαίνει ρίπτω έν φόρεμα 

τον κορμόν περιβάλλον επί τών ώμων χωρίς νά περάσω τάς χεΐράς μου διά 

τών χειριδών. 

Τό τοιοΰτον φόρεμα λέγεται ανάρριχτο. 

Έν Πελοποννήσφ, Θεσσαλία, Μακεδονία καί Σκοπέλφ άναπεταρίκι 

λέγεται είδος γούνας, τήν οποίαν οί κάτοικοι ανάρριχτα θέτουσιν επί τών 

ώμων των' «βάνω τό ροΰχό μου άναπεταρίκι» λέγουσιν εκεί. 

Τά άναπετάρια δθεν περιβόλαια τοΰ 1800 είναι τά τοιαΰτα άνάρριχτα 

φορέματα. 

Αί γυναίκες, ώς γνωστόν, προς προφΰλαξιν από τοΰ ψύχους, αλλά καί 

στολισμού ένεκα, περιβάλλουσι τους ώμους των μέ λεπτόν ή πλεκτόν περιβό- 

λαιον, τριγωνικού ή τετραγώνου ή έπιμήκους πολλάκις σχήματος, τό όποιον 

κοινώς καλείται μποξαδάκι καί οάλι, συνήθεια, ή τις έπεκράτει μέχρις εσχά¬ 

των. Τό τοΰ χρονικοΰ τοΰ Μορέως καί τοΰ επαίνου τών γυναικών είναι τό 

σάλι τοΰτο ". 

1 Ρ. Μ α 3. 5, ϋετ νεΓ^ηϋ^ίε Χ,εχϊοοεμ&ρΐι, ΒΖ, 38,61. 

2 Κ. Κ γ ιι ιη 6 α ο 1ι ε γ, Εΐη νυ1ίί3.Γ£πεο1π5ο1ιεΓ \νεί1>εΓ5ρϊε£ε1, στίχ. 337. 
3 'Ο Κ. Κ τ ιι ιυ 6 & ε Η ε τ, “ΈνΟ-’ άν., στίχ. 336 (σελ. 419} δέχεται δτι τό 

άναπετάριν ήτο είδος πέπλου. 

Συμβολή εις τό περί Βυζαντινών φορεμάτων κεφάλαιον δ 

άνάχλιο. 

Εις τό μεταγενέστερον ποίημα Άχιλληίδα οί εταίροι τοΰ Άχιλλεως 

λέγεται δτι 

ηνάχλια χρυσοπράσινα είχαν άπανοοφόρια '■ 

Τό ηνάχλια, άνάχλια δήλα δή, προέρχεται έκ τοΰ άχνη - αχνός καί 

σημαίνει φορέματα λινά, τά όποια ήσαν πολύ λεπτά, ώς άχνός1 2. Καί 

σήμερον ύφασμα τό όποιον είναι πολύ λεπτόν λέγομεν δτι είναι ένας άχνός, 

άναχλός δ5 έν Αρκαδία καλείται ό χαλαρός καί άνάχλιος έν Λακωνική ό 

άραιός. 

Καί τό έπίρρημα δ5 άνάχλια έν Καρπάθφ καί άναχλά έν Λακωνική 

σημαίνει ελαφρώς, εξ έπιπολής. 

Τον συσχετισμόν τής άχνης προς τό λεπτόν ύφασμα δηλοΐ τό αυτό 

ποίημα, έν ορ λέγεται δτι δ Άχιλλεύς τήν κόρην 

και δλόγυμνην την εκδνσεν μετά λινοϋ και μόνον 

τό δε λινόν ώς τό έκ παντός ητον ώς Άχνη μόνον \ 

Δι’ δμοιον ύφασμα λέγομεν καί ημείς σήμερον δτι είναι ένας άχνάς, 

έν Τζουμέρκοις τής Ηπείρου άχνό λέγεται τό λεπτότατου λίνον, αγνό δέ 

πουκάμισο οί Κρήτες λέγουσι τό λεπτοΰφαντον, έν οί Σάμιοι παννί άχνό- 

λαστο καί οί Σκύριοι άχνόλαστε καλοΰσι τό άραχνοΰφαντον. 

Τά άνάχλια λοιπόν τοΰ ποιήματος είναι αί υπό τοΰ Σελεύκειας Βασι¬ 

λείου άναφερόμεναι λεπταί έσθήτες 4. 

Σημειωτέου δτι τά λεπτά υφάσματα καί φορέματα κατά τούς Βυζαντι¬ 

νούς χρόνους, αλλά καί παλαιότερον, παρεβάλλοντο προς άέρα' έσθήτα άερί- 

νην άναφέρει έν τφ Όνομαστικφ του ό Πολ,υδεΰκης (4, 119), έκ λίνου δε 

καί σηρών άέρινα υφάσματα Γρηγόριος ό Θεολόγος 6 καί αέρια παλιν υφά¬ 

σματα ό Λογγίβαρδος β, λέγουσι δέ καί οί Έρμουπολΐται νΰν ροΰχο αεράτο 

τό λεπτότατου, άγερινό δέ φουστάνι οί Ιθακήσιοι τό λεπτοΰφαντον 7, έν φ 

1 ’Αχιλλη'ίς, στίχ. 1103 (έ’κδ. Ηε35ε1ΐιι§, χ.Ν). 

2 Διά τήν τροπήν τοΰ χν είς χ?· πβ.,οαχνος-οαχλός, άραγνος - αραχλος. 

3 “Αχιλληις, στίχ. 1250 (Ηεεδείίυ^ χ.Ν). 

4 Βασιλείου Σελεύκειας, Θαύματα τής άγιας προιτομάρτυρος Θέκλης, 

ΡΟ, 85,573. 

5 ΡΟ, 35,877· 36,60. 

β Ν, Κ € 5 ί Ε, Εοπ^ϊΟαΓάοε (Βυζάντιον, 6,116). 

7 Φώτου Γ ι ο φ ύ λ λ η, Θιακά μοιρολόγια(Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλά¬ 

δος, 1926, σ. 267). 
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παλαιότερον ό Άχμέτ εν τώ Όνειροκριτικώ του όμιλεΐ δι’ ίμάτια «λεπτά 

και -φιλά και αερώδη» διά λεπτήν δέ σινδόνα ομίλων δ Θεσσαλονίκης 

Ευστάθιος 1 2 την έχαρακτήρισεν ώς «πεφωτισμένου ήλίφ αέρα». 

Έν τώ έπαρχικφ βιβλίο; Δέοντος τοϋ σοφοϋ άναφέρονται φορέματα 

πορφυραέρια τά όποια εν τή εκθέσει περί τής βασιλείου τάξεως Κωνσταν- 

τίνου τοΰ Πορφυρογέννητου καί πάλιν έν τω έπαρχικφ βιβλίφ λέγονται άλη- 

ϋινάερα 4. 

Ό άιιίεε Νϊοοίο έν τή έκδόσει του τοϋ έπαρχικοϋ βιβλίου {σ. 93) μετα¬ 

φράζει τό πορφυραέρια διά τοΰ ροιίΓρτε νΐοΐοίΐβ, ό δέ ΚοίεΕο έν τφ τόμω 

των σχολίοον τής εκθέσεως τοΰ Πορφυρογέννητου (2,753) διά τοΰ νοπ )μπ8 

διαβλέπων, μετ’ ένδοιασμοϋ, εις τό -άερον την λ. έριον. Καί άναφέρονται 

μέν υφάσματα δίχρωμα κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους, φρονώ όμο>ς δτι τά 

πορφυραέρια κατά τό δεύτερον συνθετικόν άναφέρονται ούχί εις τό χρώαα, 

άλλ’ εις την λεπτότητα καί έλ,αφρότητα τοΰ υφάσματος, είναι επομένως πορ¬ 

φυρά λεπτοΰφαντα ώς αήρ. 

Καί τό συνώνυμον δέ άνεμος παρελάμβανον οί Βυζαντινοί προς δήλω- 

σιν τοΰ λεπτού καί υμενώδους υφάσματος, τό οποίον έχαρακτήριζον ώς άνε- 

μαϊον 5 6, άνεμίτσια καλοΰντες τά έξ αυτού φορέματα “, τά οποία νυν οί 

κάτοικοι Ζαγοράς πεντανέμια καλούσι. 

αύτου-πίν. 

Έν τω Πουλολόγφ, ποιήματι τού ΙΔ' αιώνος, άναφέρεται φόρεμα 

αύτονπιν ή αύτονπιν. Εκεί, λέγεται προς τον φασιανόν από τον παραγια- 

λίτην’ φορείς ρούχον 

αυτό τό λέγουν αύτονπιν, νά 3χη τάς χράς κομμάτια 

παρέξω νά 3γ\) κόκκινον και πράσινον κομμάτι 

και γερανόν και κίτρινον, οξύν και τό γαλάζιον 

νά πουν ότ’ είσ3 άρχοντόπυνλον από τούς σεβαστάόες 7. 

Τό φόρεμα, τό όποιον ήτο εύγενών ένδυμα — έν στίχφ 273 τοϋ αυτού 

ποιήματος λέγεται 

1 ’Αχμέτ, Όνειροκριτικόν, 117,8 (Ι)ι-εχΐ). 
2 Ταίβΐ, Ευεΐεΐΐιϋ οριίδο., 328,77. 

3 Δέοντος τοΰ Σοφ ον, Τό έπαρχικόν βιβλίον, 4,1. 

4 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Έκθεσις, 641,11,12. Δέον¬ 

τος τοϋ Σοφοϋ, Ένθ’ άν., 8,2. 

5 Αστέρι, ος Άμασείας, ΡΟ, 40,165. 

6 Φ. Κ ου κουλέ, Τά άνεμίτσια (Έπετ. 'Εταιρ. Βυζ. Σπουδ., 15,142 έξ.). 
7 Πουλολόγος, στίχ. 267, σελ. 187 (λνα^πετ, Ο&ητππε. Οτεεομ πιοάη εελ'ί). 
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καί γόρασες τ’ αύτονπιν σου αυτό τό καμαρώνεις 

και λέγεις σεβαστόν παιδίν υπάρχεις έκ την Νίκαιαν 

καί πάλιν εν στίχφ 229 

καί πήρα τό αύτονπιν μου και σεβαστόν όμοιαζοι — 

τό αύτούπιν, λέγω, δν των τότε εύγενών φόρεμα, θά ήτο, ώς έκ τής 

περιγραφής φαίνεται, λω ρωτάν, τά δέ λωρωτά, ώς γνωρίζομεν, η σαν εν χρη- 

σει παρά τοΐς εύγενέσιν. Ό ’Αχμέτ σχετικώς έν τώ ονειροκριτικοί) του έγραφε 

(170,3) «εις εύγενές πρόοωπον καί ευδοξίαν ή τών λωρωτών χιτώνων χρή- 

σίς έστι». 

βέρινον - βερνίδιον. 

Ό Χρυσόστομος (Ρθ, 55, Ηδ) ειπε’ «καί έστι πορφύρα αληθής καί 

πορφύρα ψευδής». Εντεύθεν βάπτειν αληθινά έλέγετο τό βάπτειν υφάσματα 

μέ αληθινήν πορφύραν, «τινα διά τούτο καί άληϋινα εκαλούντο '. 

Τό αληθινό; Λατινιστί, ώς γνωστόν, λέγεται νβπΐδ, δι' δ καί βήροι 

(νβπ) έλεγοντο οί μέ αληθή πορφύραν βεβαμμένοι μανδύαι οι και βηρια 

λεγόμενοι 3 οί μέ αληθή πορφύραν βεβαμμένοι, όλόβηρα δέ τά μεταξωτά 

υφάσματα τά μέ όλόβηρον, ήτοι μέ πορφυροΰν βάμμα βεβαμμένα 4. 

Τά όλόβηρα ταύτα έχρησιμοποιοΰντο τέως έν Πάτμφ, άλαβερα δέ λεγο- 

μενα, καί έν Καππαδοκία λ3τινά (—Αληθινά)· έσήμαινον υφάσματα μεταξωτά 

παρουσιάζοντα ποικιλίαν άποχροοσεων συνήθως χρώματος βύσσινού αποκλι- 

νοντος πρός τό ίόχρουν ή κυανόΟν 

1 Μαλάλα, Χρονογρ., 33,5,12- 413,14. Κωνσταντίνου Πορφυρο- 

γεννήτου, "Εκθεσις, 167* 11 εξ. 473,11. Καί ό 'Ησύχιος έγραψε* κιννάβαρις- 

είδος χρώματος αληθινού, ΰ λέγομεν κόκκινον. Τό αληθινός, επί τής σημασίας του 
κόκκινος σφζεται νϋν παρά τοΐς Έλλησι τής κάτω Ιταλίας και Καππαδοκίας υπό 
τον τύπον αληθινό (κάτω Ιταλία) καί άλ'ηνός (Καππαδοκία). 

2 Χλαμύς δέ, ήν ένιοι μανδύην, οί δέ έφεστρίδα, οί δέ βίρρον καλοΰσι (Άρτε- 

μιδόίρου, Όνειροκρ., 2,4 (ΗοΓοθεε 88,7)* έφεστρίς* ίμάτιον Ρωμαϊκόν λέγεται 
δέ μανδύας καί βίρρον Σ ο υ'ί δ α ς έν λ. Τών φορούντων τους βήρους τά σηρικά 
δηλονότι υφάσματα. Ζ ω ν α ρ ά ς εις τον ΪΒ' κανόνα τής έν Τρούλλο; συνόδου 

(Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, 3,108). 

5 Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών Αγαπητού επισκόπου Συναδων 
(Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, ν&ι*ΐ& ΟπεοΛ δαοτα, 125,2δ). 

* Γ0 Ζωναράς, Ένθ' άν., έγραψε* βήρος δέ είδος εργασίας υφάσματος 
όθεν καί νϋν είσι τά λεγάμενα όλόβηρα. "Εγραψε δέ καί ό Προκόπιος ( Ανέκδ., 

142,4) βάμματος βασιλικού, όπερ καλεΐν όλόβηρον νενομίκασι. 
5 Ν. Ά ν δ ρ ι ώ τ η, Τό γλωσσικό Ιδίωμα τών Φαράσων, 56. 

6 Βλ. τό λεξικόν τής νέας Ελληνικής έν λ. α/.αβέρα. 
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Με ^ους συνδετέον καί τό βέρινον, τό ΰπό των ονειροκριτικών 
Ρψ/,ιων άναφερόμενον, τό οποίον χαρακτηρίζεται ώς μαντί λευκόν* 

βέρινυν, ήτοι μαντί λευκόν ένδύσασϋαι καλόν καιρόν δηλοϊ >. 

β , Οΰδεμία ^αμφιβολία δ'τι τό αυτό μέ τό βέρινον είναι τό μικρόν ανώτεροι 
υπο του αυτοΰ κειμένου (στίχ. 58) άναφερόμενον βερνίδιον, βέρινον - βερι- 
νίδιον - βερνίδιον. 

Εν τφ μνημονευθεντι στίχφ δ η λα δη φέρεται 

βερνίδιον ένδύοασϋαι πραγμάτων έλ.εν&ερίαν δηλοϊ. 

βηστάριν. 

Εν τω έθνικφ ημών έ'πει λέγεται δ'τι ό Διγενής 

βηοταριν εβαλε τερπνόν καϋάρειον βαγδαΐτιν 1 2. 

}0 ^σταοιν τουτο φρονώ δτι προέρχεται από την Λατινικήν λέξιν 
νοεΐΐδ (νοδΐαπαπί) καί σημαίνει φόρεμα. Έν τφ εθνικά) ημών έ'πει (κώδ. 
Αθηνών 3454) λ,έγεται 

ενδεδνμένος ί’τνχεν ιμάτιον βαγδάτιν*, 

^ ής τελευταίας λέξεως Ερμηνεύεται τό βαγδαΐτιν, δ'περ κεΐται άντί του 
ραγδατίκιν, φόρεμα εκ Βαγδάτης προερχόμενου. 

έξάπολα - δεκάπολα - δωδεκάπολα υφάσματα. 

ον, 7^ *Φ !παρχΐΧ<^ Λέοντος του Σοφοΰ άναφέρονται θφάσματα 
εξαπολα, δεκαπολα καί δωδεκάπολα 4. 

. τί εϊδου^ *>ααν ™ υφάσματα αίτό : Αί 4νομασ£αι, δν χρίνωαεν 
έκτων σήμερον κατά τό διάσιμον συνηθισμένων, έλήφθησαν I* τοΰ τρόπου 
του διασίματος. 

Κατά τό ρίξιμον δήλα δή, ήτοι τήν διευθέτησιν τοΰ στήμονος, άναλό- 

γως του πλάτους τοΰ υφάσματος, υπολογίζεται καί ο αριθμός τών νημάτων. 

Ωρισμένος αριθμός νημάτων αποτελεί ενα πόλον, κεφάλι ενιαχού νΰν καλοΰ- 

1 Ργ' ,?,Γ6χ1’ Βί15 Ή&ιιιιιβυοίι άε5 ΡΐΌρΙιεΙεπ ΏιιιύεΙ παοΐι άοπι οοόεχ 
V &ίιοαπιΐ5 Ρίΐ13Ρηιΐ5 Οτ., 317 <ΒΖ, 26,295, στίχ. 60). 

2 Δίήγησις τοΰ Διγενη, 1462 (Έσκουριάλ). 

& Δίήγησις τοΰ Διγενη, 3454 (Μηλιαράκη). 

Δέοντος τοΰ Σ ο φ ο ΰ, Τό έπαρχικόν βιβλίον, 8,2. 
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μενον. Έξάπολον, επί παραδείγματι, ύφασμα είναι εκείνο διά τήν ΰφανσιν 

τοΰ οποίου έχρησιμοποιήθησαν έξ πόλοι ή κεφάλια νημάτων. 

Εννοείται δ’ οτι τό πλάτος τοΰ υφάσματος είναι αντίστοιχον προς τον 

αριθμόν τών πόλοον, όστις αριθμός αυξάνεται όταν τά νήματα είναι λεπτότερα. 

Ιμάτιον. 

'Ιμάτιον, ώς γνωστόν, οΐ αρχαίοι "Ελληνες ελεγον τό υπέρ τον χιτώνα 

φόρεμα, σημασία διατηρηθεΐσα μέχρι τής εποχής τοΰ Χρίστου. Ή λ. όμως 

μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου μεταβάλλει σημασίαν δηλουμενού δι’ αυτής καί 

τοΰ φορέματος γενικώς ή σημασία δ’ αΰτη δσον προχωροΰμεν χρονικώς 

προς τά κάτω επικρατεί. Ούτως ό Χρυσόστομος, έπανειλημμένως ψέγων, 

όμιλεΐ διά τά υπό τών πλουσίων και τών κομιψευομένων φοροΰμενα χρυσά 

καί σηρικά ίμάτια, ήτοι φορέματα 8. Έπ’ ίσης ομιλάει διά τήν «πολυτέλειαν 

τών ίματίονν» 3 καί διά δουλικόν ιμάτιον *. 

Λόγον επ’ ίσης ποιείται περί καθαρών ίματίων 6 καί διά τό εντός κιβω¬ 

τίων πλήθος τών ίματίων Θ. Περαιτέρω ό Μ. Βασίλειος όμιλεΐ επ’ ίσης διά 

κιβωτόν ίματίων 7, Γρηγόριος ό Νΰσσης ψέγει δτι επί τών ίματίων διεζω- 

γραφοΰντο θήρες καί κυνήγια καί πόλεμοι καί διάφοροι ίστορίαι ®, δ Άμα- 

σείας Άστέριος αναφέρει περί τών «επί τής αγοράς προκειμένων ίματίων» ", 

Φίλων ό επίσκοπος Καρπασίου περί τών «έν μαλακοΐς ίματίοις ήμφιεσμέ- 

νων» ,0, Ισίδωρος δ Πηλουσιάπης ψέγει «τους μαλακά ίμάτια φοροΰντας» ", 

δ Μόσχος εις τό Λειμωνάριου του όμιλεΐ περί στρατιώτου φοροΰντος «τό 

στρατιωτικόν σχήμα, τουτέστιν τά ίμάτια αυτοΰ» ’2 άντιδιαστέλλων τά 

κοσμικά ίμάτια προς τά μοναχικά ι3. 
Κατά τήν έποχήν τοΰ Ίουστινιανοΰ δ Προκόπιος όμιλεΐ διά μεταξωτά 

Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, Β- II, 20. 

, 52,410· 55,94,163· 58,700· 60,730- 61,88. 

, 47,523- 49,233· 57,267- 63,487. 

, 61,218· 52,795· 53,149. 

, 58,515. 

, 62,577. 

, 32,1181. 

, 44,1204. 

, 40,461. 

ί, 40,105. 

ί, 78,233. 

ϊ, 873,2925. 



■*'ι Φαίδωνος I. Κούκουλέ 

ιματια κατασκευάζομε να εν Βηρυτφ καί Τύρφ καί ιδιωτικά ίμάτια 1 καί 6 

Χορίκιος διά «λιτά ίμάτια» \ 

Έν τοϊς θαύμασι του άγιου Αρτεμίου άναφερεταί τις δστις «έλαβεν 

αυτοΰ τά ίμάτια άπαντα ά'νευ καμισίου καί βρακιού» 3 * 5, έν τφ αΰτω δέ κεί¬ 

μενο») άγεται ότι τις έδάνεισεν εις γνωρίμους «ίμάτια, Ενα εις γάμον άριστή- 

σωσι» *, εν τφ ονειροκριτικού του Άχμέτ λέγεται ότι «τά ίμάτια εις τιμήν 

καί δόξαν κρίνεται» (116,28) καί δτι τά ερυθρά των ίματίων χαράν όξυτέραν 

σημαίνει (116,17). 

Έν τοϊς Λατινοελληνικοΐς γλωσσαρίοις *, άναφέρονται «ίμάτια κοινά 

καί ίμάτια τριβακά», έν τοϊς τακτικοΐς Λέοντος του Σοφού (6,12) λέγεται 

δτι τά ίμάτια των στρατιωτών δέον νά είναι πλατέα, έν τω βίω τοϋ αγίου 

Φιλαρέτου άναφέρονται «ίμάτια καλά» ", έν τφ λεξικφ τοϋ Φωτίου άναγινώ- 

σκομεν* «έσθήματα' ίμάτια», παρά Κοονσταντίνω δέ τφ Πορφυρογέννητα) 

μνημονεύονται «ίμάτια έξ αγοράς από τοϋ φόρου» *, Συμεών ό Μεταφράστης 

όμιλεΐ διά πλούσιον δστις «ήλλασσε τά ίμάτια αυτοΰ ώς πτωχός» 8, ό I. Τζέ- 

τζης όμιλε! διά κοσμικά ίμάτια 9 10 II 12 13 14, Κωνσταντίνος ό Μανασσής, περιγράφων 

θήραν, λέγει διά τον κυνηγόν «των δέ ίματίων τό κάτω τό προς τη γή επί 

τό άνω άνέζωστο» ’°, έν τφ εκ ονόματι τοϋ Ζωναρά λεξικφ κεΐται' «μανδύας* 

είδος ίματίου», Νικήτας ό Χωνιάτης ά[ΐίλησε διά τά των γυναικών χρυσά 

ίμάτια ", ό Γεώργιος Κωδινός αναφέρει δτι εάν ποτέ, κυνηγοΰντος τοϋ βασι- 

λέως, «αίμαχθήναι συμβή τι των ίματίων αυτού λαμβάνει τοϋτο ό πρωτοκυ- 

νηγός» '2, τήν σημασίαν δέ τοϋ φορέματος γενικώς έχει τό ίμάτιον έν ταΐς 

Βυζαντιναϊς παροιμίαις, ένθα φέρεται «πριν τοϋ ποταμού τά ίμάτιά σου 

σήκωσε» 19 καί «ώς μέ τιμά τό ίμάτιόν μου ή μήτηρ μου οϋ τιμή με» ", 

1 Προκοπίου, Ανέκδοτα, 25,14 καί τοϋ αύτοϋ, Υπέρ των πολέμων, 
2,23,20. 

* X ο ρ ι κ ί ο υ, Φιλάργυρος πρεσβύτης, 255,21 (ΚοΓδΙβτ - Κ,ΐοΐιίδίεί^). 

9 Θαύματα τοϋ αγίου Αρτεμίου {Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, \*α- 
ΓΪ3. Θτε603. 5ΗΟΓΗ, 23,24). 

1 Θαύματα τοϋ αγίου Αρτεμίου, 23,7. 

5 Οοτρυβ §1οδ5ίΐποπιπι ΤεΙίηοπιιτι, 3,92,50,51. 

0 Βίος τοϋ αγίου Φιλαρέτου (Βυζάντιον, 9,151,1). 

I Έκ-Θ-εσις, 473,6. 

8 Ρ<3, 115,432. 

9 1. Τζέτζου, Χιλιάδες, χιλ. VIII, ίστορ. 189, στίχ. 303,312. 

10 Κ. Ηοτπίΐ, Έκφρφσις άλώσεως σπίνων (Αηίΐΐεΐίΐοη ζην βγζ&πΙΐπίδοΗεη 
ΚΐίεΓ&ίυτ, 10). 

II Χρονική διήγ., 786,12. 

12 Κ ω δ ι ν ο ϋ, Περί των όφφικιαλίων, 39,12. 

13 Κ&τΐ Κ γ π ιη6 α ο 1ι ετ, Μ08, 87,121. 

14 Β ά. Κ ιι γ ί ζ, Πίε 3 ρ γ ΐ ο 1) \νό γ ί:ε γ 8ίΐτππιΙιπί& άεδ Μβχίηιπδ Ρΐίΐηικίβε, 

σελ. 29, άρ. 121, 
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Τήν ανωτέρω σημασίαν διετήρησε σήμερον ή λ. ίμάτι έν Κϋπρφ. 

Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους ή λ. ίμάτιον έδήλου καί τι άλλο, τό 

εξωτερικόν δήλα δή μέλαν φόρεμα των κληρικών καί μοναχών *. Ό I- Τζέ- 

τζης σχετικώς γράφει* «ίμάτιον τό μέλαν τό των ιερωμένων» 2, είπε δέ καί 

ό δήθεν μοναχός Πρόδρομος 

νεύω τόν σνψωμίτην μου, σύρω τον εκ. τό ίμάτιν *, 

έγραφε δέ καί ό Ιωάννης Άπόκαυκος «μέλαν ένδυμα πρέπον τοϊς καθ’ ημάς 

ί,ερατικοΐς, ίμάτιον τοϋτο όνομάζουσι» *, τό αυτό δέ φόρεμα υποδηλοϋσι καί 

τά έν τοϊς τυπικοΐς άναφερόμενα ίμάτια 6. 

Ό Κωδινός, έν τφ περί δφφικιαλίων έργφ του (91,19) λέγει δτι ή χήρα 

βασίλισσα κατά τήν στέψιν τοϋ υίοϋ της έφόρει «ένδυμα μέλαν τό λεγόμενον 

ίμάτιον», έξ οΰ χιυρίου φαίνεται δτι ίμάτιον δεν έλέγετο μόνον των κληρικών 

καί μοναχών τό μέλαν ένδυμα. 

Έξελιχθείσης περαιτέρω τής σημασίας τής λ. ίμάτιον, αϋτη έδήλου τόν 

τών αρχαίων χιτώνα καί τό των Βυζαντινών νπυκ.άμιβον ή επικ,αμιοον. 

Παρά Σουΐδα φέρεται «επενδυτής (γρ. υπενδύτης) τό εσώτατον ίμά¬ 

τιον, ο καί ύποκάμισον λέγεται». Έν κατωϊταλικφ συμβολαίφ τοϋ 1249 

λέγεται δτι εις τόν γαμβρόν δίδονται ίμάτια δύο, βράκαι δύο, ένθα περί 

υποκαμίσου πρόκειταιβ. 

4Υποκάμισον έπ’ ίσης δηλοΐ τό ίμάτιον έν τφ στίχου τοϋ ποιήματος 

περί γέροντος νά μήν πάρη κορίτσι 

στέργω τόν βιόν του έ'διδεν νά μνήσκ.ι/ με τό ίμάτι 7. 

Έν ταϊς Άσίζαις τής Κύπρου, καί βραδύτερον έν τφ χρονική) τοϋ 

Αεοντίου Μαχαιρά, ή λ. ίμάτιον πάλιν τό ύποκάμισον δηλοΐ ®. 

Τέλος έν γραικοβαρβαρικφ γλωσσαρίφ άναγινώσκομεν* ίμάτιον διποό- 

σωπον ύποκάμισον τό όποιον εις τό πλούμισμα έχει καί από τά δύο μέρη 

τήν θεωρίαν. 

1 Βλ. Λ. Κόρα ή, “Ατακτα, 1.338. 
8 I. Τζέτζυυ, Χιλιάδες, χιλ. VIII, ίστορ. 189, στίχ. 3!2. 

3 Η ο 8 « ι: 1 ί η β - Ρ β γ η ο I, Ροέηιοβ ΡΐΌ(ΐΓοιηϊ({ΐκ*δ, 3,302. 
4 Έν επιστολή του (βλ. Λ. 11 α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α ιι έ <·> ς, Λ.τόκαυκος 

και Νικήτας Χοονιάτης, έν Τεσσαρακονταετηρίδι Κοντού, 378). 

6 I,. Ρ ιι I ΐ ί, Τγρϊυοη ά» ηιοη.ΊΗΐοπ* <1ι* \ά ΚοκηιοΛοΙίηι (Ι/.ΗΐΛνφΙπ:ι Κων- 

σταντι νουπόλεως, 13,49). 

14 Σπ. Ζαμπελίου, Ίταλοελληνικά, 130. 

7 XV ο <ί η ο γ, Οσητηηα Οί',το.ι πκιΐϋ :κνΐ, στίχ. 183, σελ. 1 ί ί. 

* Κ. Σ ά ί» α, Μκσ. βιβλ., 6,131. Λ ε ο ν τ ί ο υ Μ α χ α ι ο ά. Χρονικόν, 222,9, 

18 (Ι);ι\ν1<ΐη8). 

■Ί 
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Τήν σημασίαν τοϋ υποκαμίσου διετήρησε καί σήμερον ή λ. ιματιον. 

Οϋτοχ οί Καππάδοκες το ΰποκάμισον λέγουσιν Ιμάτ’, Ιμάτι καί ιμηι *, οι 

Έλληνες τής εν κάτω Ίταλάμ Βονα μάτι καί μάάι *, καί ματιν οι Χιοι και 

°1 Κ”Ας1°βοστε«ή οτι δ των άρχαίων χιτώνκατά τούς Βυζαντινούς χρόνους 

ελέγετο ου μόνον Ιμάτιν, Ιηικάμισον καί ΰποκάμισον, αλλά καί Ιπισάηιον 

Ας αμέσως τής σαρκδς Ιφαπτόμενον * ή, Ας λέγουν τα κείμενα, «χιτων αμέ¬ 

σως τή σαρκί δμιλών» *. Σήμερον 8ν Ήπείρφ δ χιτων άγεται καταφκι . 

κάμασον - καμάσιον. 

Γρηγόοιος δ Θεολόγος εν τή διαβήκη του παραγγέλλει' «βούλομαι αΰτφ 

δοθϋναι κάμασον έ'ν, στιχάριου εν, παλλία β’» καμάσιον δ' αναφέρει και 

δ Μόσχος 8ν τφ Λειμωναρίφ του * καί καμάσιον Λαμάσκινον πάλιν κειται 

εν παπΰρφ του 481 μ·Χ· Η· , , 
»Αφ· οί τό κάμασον ήτο διάφορον του στιχάριου και του παλλιου, 

πάντως ήτο είδος έπανωφορίου, τό όποιον κατά τήν εσωτερικήν επιφάνειαν 

του ε'φεοε φλόκια, λέγω δέ τούτο, διότι έν τφ άνωτερω χωρίφ του Λειμωνά¬ 

ριου ό Μόσχος, δμιλών περί άββά, λέγει* «στρέ,ρας το καμασιον αυτου και 

Κω φορέσας τά τοΰτου μαλλία». Τό κάμασος (Λατ. ο&ιη&δΐΐδ ο 
ϋιι εν τω Λατινικφ γλωσσαρίφ του (έν λ. «τη*™) ερμηνεύει απλώς 

διά τοϋ νοδίΐε* 5Ρ60Ϊ63, ό δέ Ισίδωρος έν τω γλωσσάριο; του γράφει 

οαπιοδίιε· απιίίπΐ3.11115, κειται δέ καί εν χειρογράφφ Έλληνικφ λεξικό; καμα- 

σος καί κάμασον τό πικοΰτζουλον. Τό κάμασιν λοιπόν ήτο έπανωφοριον μαλ- 

λωτόν μέ έπίκρανον, κουκούλαν. 

. Κ. ΌαινΕΐηδ, ΈνίΓ άν., 604 Α. Άλεκτορ £ δου, Λεξιλόγιον τοϋ έν 

Φαοάσοις της Καππαδοκίας γλωσσικού ιδιώματος, Δ.Ι.Ε.Ε., 1,495 

2 Μ ο τοε ί, δίυάΐ, 165. Ο. ΚοΜίβ, Είγ»ο1ο*ι8Λβ3 νοΓίιΛαοΙι, εν λ. 

ιμάτιον. , 
5 λ Υπ-κελλα ο ίου, Τά Κυπριακά, 2,6ο2. 
* Βίος όσιου Νικηφόρου επισκόπου Μιλήτου (Αηαΐ. ΒοΙΙ., 14,137). Έπιθι και 

Κ Αμάν του, Γλωσσικά, ΒΖ, 28,21. _ . , . , 
« Τυπικόν της εν τφ «εριωνύμφ βουνφ τοϋ Αυξεντίου μονής του Αρχιστράτη¬ 

γου Μιχαήλ (ϋ πι ΐ ί τ ΐ ε 5 1ί ΐ ϊ, Τυπικά, 1,782). _ 
9 Π. Άρα βαντινοϋ, Ηπειρωτικόν γλωσσαριον, 48. 

7 ΡΟ, 37,393. 

8 ΡΟ, 873,2988. Τ . ,β1 
» \¥. Ε η δ 5 Π π, Είη ΡΓθζε3δνετ§;ΐ6Ϊο1ι αηίετ Κίεπίίετη νοηι 1&Ηιε 48 

(Κΐα. Μτΐ5., 75,424). 
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κουρτσοβράκιον. 

Γνωρίζομεν δτι οί Ρωμαίοι στρατιώται έχρησιμοποίουν τήν Κελτικήν 

βράκαν, ή χρήσις δ* αυτής πιστοποιείται κατά τον Γ' μ.Χ. αιώνα, χωρίς 

βέβαια νά έχη έπιβληθή, άφ’ ου τφ 897 ό Όνώριος διά διατάγματος του 

άπηγόρεύσε νά τήν φέρουν εντός τής Ρώμης \ Παρ’ ήμΐν πιθανόν είναι οτι 

μετά τους Ιουστινιάνειους χρόνους έφέρετο ή βράκα υπό τοϋ λαού, καίτοι 

σαφή περί τοΰτου μαρτυρία δεν εχομεν. Ασφαλή μνείαν τής βράκας εχομεν 

κατά τον ΙΒ' αιώνα, ότε ό περί τής πολιορκίας τής Θεσσαλονίκης υπό των 

Νορμαννών γραφών μητροπολίτης Ευστάθιος λέγει ό'τι τον Δαυΐδ «ώχει 

ήμίονος από βράκας» 2. Καί ό Νικήτας δέ Χωνιάτης γράφων περί τοϋ αΰτοϋ 

Δαυΐδ, ότι περιήρχετο «μετ’ άναξυρίδος συνεπτυγμένης όπισθίω δεσμεΰ- 

ματι» 3 τήν μακράν βράκαν ύποδηλοΐ, ή τις καί σήμερον οΰτω φέρεται, οσά¬ 

κις μάλιστα πρόκειται νά είναι μάλλον ευκίνητος προς πορείαν ό φέρων. 

Κατά τό 1249 πάλιν άναφέρεται ή βράκα έν κατωϊταλικφ Έλληνικφ 

έγγράφφ 4 καί ή κατωτέρω δέ μνημονευόμενη κουρτσονβάκα καί τά κουρ- 

τοονβράκια, προς τήν μακράν βράκαν άντιδιαστελλόμενα, επ’ ίσης περί τής 

τότε χρήσεως αυτής μαρτυροϋσι. 

Ό Νικόλαος Πολίτης 5, στηριζόμενος εις τό ότι έν τφ έργφ τοϋ Ο. 

Οετοΐμ, Μοηυπιοηΐί νβηεΐί ηεΙΓίεοΙα άί θεία ούδεμία τών εικόνων παρι- 

στά Κρήτα φέροντα βράκαν, δέχεται ότι προ τής Τουρκικής κατακτήσεως 

τοϋ 1669 δέν είναι βέβαιον άν ή βράκα ήτο γνωστή έν Κρήτη, γνώμη, ήτις 

δεν φαίνεται πιθανή, άφ’ ου τήν χρήσιν τής βράκας υπό τών Κρητών κατά 

τό 1575 πιστοποιεί πληροφορία τοϋ Φωσκαρίνη, καθ’ ήν οί Σφακιανοί τότε 

εφερον μεγάλα καί πλατέα βρακία, τά όποια έστερέωνον μέ ιμάντα εις τήν 

ζώνην β. ’Άν δέ, ως πιστεύω καί τά κατωτέρω υπό τοϋ Σαχλίκη μνημονευό¬ 

μενα κουρτσουβάκια είναι τά άλλως κοντοβράκια λεγόμενα, τά προς τήν μα¬ 

κράν βράκαν άντιδιαστελλόμενα, τότε καί τής βράκας ή ΰπαρξις υπονοείται. 

Έξ ότου οί ήμέτεροι ήλθον εις στενοτέραν επικοινωνίαν μέ τούς Φράγ- 

κους, καί τοϋτο έγένετο από τών σταυροφοριών καί έντεϋθεν, έδέχθησαν καί 

τήν επί τό φόρεμά των έπίδρασιν, δι’ ο καί τά μεταγενέστερα ποιήματα όμι- 

1 Οοάεχ ΤΙαεοάοδ., XIV, 10,2. Μ ο ιη πι δ ε η - Β 1 ϋ νη η ε γ, Όετ Μ&χϊιη&Ι- 

ίαπί άεδ ΕίοοΙεΗ&η, 113. 

2 ΤδΙεΙ, Εαδί&ίΐιϋ ορυεοπίμ, 287,72. 
8 Νικήτα Χωνιά του, Χρον. διήγ., 387,8. 

4 Σ π. Ζαμπελίου, Ίταλοελληνικά, 130. 

6 Έν Λαογραφίας, 1,667. 

6 ΖΐπΕεΐδεη, Οεδοΐιίοΐιίε άεδ Οδΐυδηϊδοϋεη Κ,είοΐιεδ, IV, 644. 
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λοΰσι διά Λατίνικα ή Λατινόκοπα ρούχα ' καί διά Φραγκικήν φορεσιάν 2. 

Εις την Φραγκικήν ταΰτην έπίδρασιν οφείλεται, ως όρθώς παρετηρηση, 

καί ή χρήσις των κουρτσουβρακίων \ 

Άλλα τί είδους ήσαν αυτά τα κουρτσοβράκια ; 

Τό κουρτσοβοάκιον είναι ταΰτόν μέ τό σημερινόν κοντοβράχων ή κον- 

τόβρακον, τό όποιον καί κοντοοβράκων λέγεται \ Ήτο βράκα στενουμενη 

καί εφαρμοζόμενη κατά τά γόνατα μέ μικράν όπισθεν φούσκαν., # % 

Τά κουρτσοβράκια, πτωχότερων περισκελίδες βντα, άναφέρονται υπο 

τοϋ Κοοδινοΰ 6 ως κουρτσουβάκια, δι’ αποβολής, κατ’ άνομοίωσιν, του ρ, 

ομοίως εν Ιγγράφφ τού 1400 · και I» %ν μεταγενεστέρφ «οιήματι τβ Άχιλ- 

ληίδι Έπ ίσης Ιν εΥΥοαΦΦ τοΰ ΙΕ’ αΐώνος μνημονεύονται άς χουταον- 

βάχια ’ καί παρά Στεφάνφ Σαχλίχχι δς χονρτοονβάδια °· 

'Υπό του Δημητρίου Χωματιανοϋ άναφέρεται κονρτσουβακα'0 και βρα¬ 

δύτερου υπό του Γ. Σφοαντζή 
'Ίνα μή ή φούσκα τής βράκας καταπίπτο, άκομψον τό σχήμα παρουσια- 

ζουσα, οί βρακοφοροϋντες φέρουσιν έσωθεν μακρότερον βρακιον, αυτό δ εί¬ 

ναι τό των έγγραφων καί ποιημάτων έσωκονρτσούβ(ρ)ακον ,2. 

Τό ύφασμα έξ ου κατεσκευάζετο τό κουρτσουβράκιν, άναλόγως των 

πόρων του φέροντος, ήτο διάφορον. 'Ως καλής ποιότητος κοορτσοοβράκιν 
άναφέρεται τό σκονλλινον 18, τό ύφασμένον δηλ· μέ σκουλλί, νήμα δήλα δη 

■ Τά κατά Λύβιστρον καί Ροδάμνην, στίχ. 1890 (Χνα^πετ, Ττοΐδ ροειηεβ, 

σ. 295). 
* Άχιλληίς, στίχ. 803 (Ηεδδείίη^ χ.Ν). , 
8 Σκαρλάτου Βυζαντίου, 'Η Κωνσταντινούπολή, τομ. 3,400. 

4 5Ελ. Μαραθοκάμπφ της Σάμου παπούτσια κοΰρτσα λέγονται τά έχοντα πεπα- 

τημένην την πτέρναν, κατ’ άντίθεσιν προς τα υψηλά. 

Β Κωδινοϋ, Περί των οφφικιαλίων, 70,12. 

6 Μ ΐ Ιίΐοδ ί ο 1ι - Μ ά 11 ε γ, Αοία εί ΟίρΙοιη&ίΕ, 2,441. 
7 Στίχ. 795 (ΗβδβεΗηβ χΧ). Βλ. καί Μ. Γεδεών, Βυζαντινά συμβόλαια, 

ΒΖ, 5,115. 
8 Μ. Γεδεών, Ένθ’ άν., 114. , 
8 Στεφάνου Σαχλίκη, Άφήγησις παράξενος, στίχ. 189 (Παπαδημητριου). 

Δέν έχει δίκαιον δ Παπαδημητριου (ένθ’ άν.) φρονώ ν δτι κουρτσουβάδιν είναι 

βράκα," δι’ δ όρθιος δ Ν. Πολίτης (Λαογραφ., 1,667) έγραψεν οτι η γνώμη αυτή 

εΐναι απλή εικασία. 
!0 Έν Ρ ΐ ί γ η, Αηαΐεεία δΕοτα εί είΕδδίοΕ, 6,371. 

11 Γ. Φραντζή, Χρονικ., 146,14. 
ι? ε. ΡεΙΐί-ΟοΓδΙϊΙεν, Αοίεδ άε ΓΑίΗοε, Αείεε άε ΟΗιΙεικΙεγ (Πα- 

οάοτ. ΙΖ' τόμου Βυζ. Χρονικ., 61. Άχιλληίς,. στίχ. 335 (Ηβ33ε1ϊη£ χ.Ν). _ 
Στεφ. Σαχλίκη, Άφήγησις παράξενος, στίχ. 186 (Παπαδημητριου). 
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λινόν πρώτης ποιότητος βεβαμμένον μέ χρώμα κυανοΰν *. Πολυτελέστεραι 

ήσαν αι βράκαι καί τά κοντοβράκια τά εκ καμουχά 2 ή μετάξης *. 

Ώς προς τό χρώμα άναφέρονται χρυσοπράσινα κουρτσουβάκια 1 καί 

χρυσοπράσινοι κουρτσουβάκαι 5, προς δέ καί οξυ, ήτοι κόκκινον εσωκουρ- 

τοούβακον Β. 

λεβήτων — λεβητωνάριο ν. 

Ό Έλενουπόλεως ΙΙαλλάδιος αναφέρει ως μοναχικόν ένδυμα τον λεβη- 

τώνα 7, λεβητώνα δ’ επ’ ίσης άναφέρει ο Παχώμιος εις τους άσκητικοΰς του 

κανόνας Τό αυτό φόρεμα υπό τον υποκοριστικόν τύπον λεβητωνάριον ανα¬ 

φέρει ό Σουΐδας έν τώ λεξική) του " καί πάλιν ό ΙΊαχώμιος έν ταΐς έντολαΐς 

του ,0. Τό λεβητωνάριον (Λατ. 1οί»ίίοπ3πιιπι) τό όποιον, ως φρονεί ό Σουί- 

δας ούτως έλέγετο κατά τήν έγχώριον γλώσσαν τών Προυσαέων, ήτο, κατά 

μέντόν Παλλάδιον (ένθ’ άν.) κολόβιον μέ βραχείας χειρίδας, φόρεμα δήλα δή 

εξωτερικόν, κατά δέ τον Σουΐδαν (έ'νθ’ άν.) «χιτών μοναχικός έκ τριχών συν¬ 

τεθειμένος», ήν πληροφορίαν έπιβεβαιοί καί αγιολογικόν κείμενον χαρακτη- 

ρίζον τό λεβητωνάριον ως «έκ τριχών έχον τήν συνθεσιν» 12. 

μηλωτάριον. 

’Εξ αγιολογικών κειμένων έχομεν άναφερόμενον μηλωτάριον 13 τό όν 

ταΰτόν μέ τήν μηλωτήν, ήτις οΰτω πολλάκις άναφέρεται " καί ήτις νυν έν 

1 Στεφ. Σαχλίκη, Άφήγησις παράξενος, 189. 

2 Γ. Φραντζή, Χρονικ., 146,14. 

3 Μ. Γεδεών, Ένθ’ άν., ΒΖ, 5,115. Πβ. καί τήν σημερινήν παροιμίαν 

και τά μεταξωτά βρακιά πιδέξιονς κώλονς ϋέλνυν, 

ήτοι δέν εΐναι πάντες δΡ οίονδήποτε εργον επιτήδειοι. 

4 Άχιλληίς, 795 (ΗεΒδεΙΐηβ χΧ). 

5 Γ. Φραντζή, Χρονικ., 146,14. 

6 Άχιλληίς, 335 (Ηβ55ε1ϊιΐβ χ.Ν). 

7 ΡΟ, 34, 1138. 

8 ΡΟ, 40,952. Πβ. καί ΡΗγε, Απβίβοία 5εογε οί εΐΕ53ΪεΕ, 5,112. 

8 Έν λ. λεβητωνάριον. 

20 ΡΟ, 40,952. 

11 Ένθ’ άν. 

12 Βίος τοΰ οσίου πατρός ημών Ίωαννικίου, ΡΟ, 116,46. 

13 Μακάριος Αιγύπτιος, ΡΟ, 34,244. Μόσχου, Λειμωνάριου, ΡΟ, 
873,2856. 

14 Βαρλαάμ καί Ίωάσαφ, ΡΟ, 96,1020. Θαύματα τοΰ αγίου Αρτεμίου (Α. 

Παπαδοπούλα υ - Κέραμέ ως, Vεπε Ογεϊοε βεογε, 8,5. Ευσταθίου 
Θεσσαλονίκης, Παρεκβ., 1828,54. Ρ. Μ ί 11 ε γ, Πεχΐηαε.δ Οιεοε ΐιιέεϋίδ, έν 
Αηπιι&3Γ€, 8,242,158. 
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μέν Καστόρια καί ΙΙανόρμφ τής Κυζίκου μηλόγοννο καλείται, μηλωτή δ’ υπό 

των Κρητών. 

μανχίον - μαντίν. 

Ή των αρχαίων χλαμύς κατά τους μεταγενεστέρους χρόνους εκαλείτο 

μανδύας ως μάς πληροφορεί δ “Αρτεμίδωρος γραφών «χλαμυς δέ, ήν^ενιοι 

μανδύην, οί δέ έφεστρίδα, οι δέ βίρρον καλού σι» ην πληροφορίαν έπιβε- 

βαιοί βραδυτερον καί δ Σουΐδας, έν τφ λεξικφ τοϋ δποίου φέρεται «εφεστρίς 

ίμάτιον Ρωμαϊκόν, λέγεται δέ μανδύας καί βίρρον». 

Ό μανδύας βραδυτερον υπό τοϋ λαού εκαλείτο μαντιον, δι ης λέξεως 

έδηλούτο, κατά τον Λυδόν, χλαμύδος είδος διηκοΰσης μέχρι των γονάτων 

καί πορπουμένης κατά τον ώμον2. Τό αυτό λεγει έπειτα καί ο Γαςης Προ¬ 

κόπιος (ΡΟ, 87,1103) γραφών1 μανδύας* είδος έφεστρίδος τό παρά των 

πολλών μαντιον λεγόμενον. 

Τό χλαμυδος είδος φανερώνει δτι δέν έταυτίζετο απολύτως μέ την χλα¬ 

μύδα 3 τό* μαντιον. “Όντως δ Θεοφάνης, περί βασιλέως ομίλων, λέγει* ^«ού 

κατεδέξατο φορέσαι τό στέμμα ή την χλαμύδα, άλλ’ ούτως λιτώς προσηλύε 

μαντιον πορφυρούν φορέσας» *, τοιούτον δέ μανδίον εννοεί ο Μαλαλας όταν 

Υράφη περί βασιλέως δτι «είσήλθεν εις την εκκλησίαν μετά πορφυρού μαν- 

τίου» \ “Άλλα, έννοεΐται, κείμενα θεωροΰσιν ώς συνώνυμα την χλαμύδα και 

τό μαντιον 6, έν φ> άλλα φέρουσιν αυτό συνωνυμοϋν τφ σάγφ ή σαγίφ 7.^ 

Τό μαντιον ή μαντίν άναφέρουσιν είτα μεταγενέστερα κείμενα ώς δ 

Κωδινός 8 καί τα ονειροκριτικά, τά δποΐα προσθέτουν δτι τό λευκόν μανδίν 

εκαλείτο βέρινον 9. 
Τό κυκλοειδές έπανωφόριον των μοναχών εκαλείτο επ ίσης μαντιον . 

' Ά ρ χ ε μ ι δ ώ ρ ο υ, Όνειροκρ., 2,3 (σελ. 88,7, Ηειείιει·). , , , 
2 Λυδοΰ, Περί αρχών, 178,20· ό δέ μανδύας είδος χλαμυδος έστί τό παρα 

τφ πλήΟ'ει μαντιον λεγόμενον. 
3 Την χλαμύδα οί ίδιώται γάλλιχα έκάλουν άλλικα χλαμύδα κατά Θεσσαλους 

οί ίδιώται γαλλικά φασι ταύτην, Σ ο υ ΐ δ α ς καί Ζ ω ν α ρ ά ς έν λ. άλλικα. 

4 Θεοφάνους, Χρονογρ., 173,5. 

3 Μαλάλα, Χρονογρ., 421,20. 
8 Ρ&ΙικΪΣίιηεηίιιηι· χλαμύδα" τό μαντιον Οοτρ. 2ίο35. ΠδΙΐη., 2,141,16. 

Τ Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, "Εκθεσις, 495,8. Ό Ρ 3.11ί ε, 
Οο5ΐϋιη£65θ1ιΐο1ιΙ:ε, 115, θεωρεί τό 53£νιπι τό αυτό μέ την βυζαντινήν χλαμύδα. 

8 Κωδινοΰ, Περί των όφφικιαλίων, 105,18. 
9 Ρ γ. Ό γ 6 χ 1, ϋ35 ΤΓαααιδαοΙι άεΒ Ρτορίιείεη Όαπΐσί ημοΐι άειη οοά. V*- 

Ιΐο&ηιΐδ Ογ. , 317 (ΒΖ, 26,295,60). Τό βασιλικόν μανδίν περιγράφεται πάντοτε ώς 
ρούσεον. Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Έκθ-εσις, 495,8. ^ ^ 

10 Κατά την διάταξιν τοϋ Μιχαήλ Άτταλειάτου έκαστος μοναχός ετη¬ 

σίους Ιλάμβανε δύο μανδία (ΙζΒΡκήεβίϊΐα, 13,49). 
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Μαντίν επ’ ίσης έλεγε το κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους καί δ κυκλοει- 

δής μανδύας τον όποιον έφόρουν, κατά τό λεξικόν τού Κυρίλλου, τον Σουΐ- 

δαν καί τον Ζωναράν αί γυναίκες, δστις καί κνκλομάνδνον εκαλείτο '. 

Την υπό των γυναικών χρήσιν τού μαντίου πιστοποιεί καί δ Θεόδωρος 
Πρόδρομος όταν λέγη 

ον ϋέλει ή μάννα μ ον μανδίν, ον ϋέλει καί καλίγια; 

και πάλιν 

ον ϋ'έλει ή γνναΐκά μου μανδίν την πασχαλίαν ; 2, 

είτα δέ καί δ Πουλολόγος, έν φ τό μέν ποντίκιν, ή νυκτερίς δήλα δη, ψέγον 
την πέρδικαν, τής λέγει' 

καί τό μαντί σου είναι κοντό καί φαίνεσαι έξοπίσω 3, 

ή δέ κορώνη ψέγεται ώς Αίγύπτισσα μέ τό μανδίν 4. Ό Μπεργαδής εις τον 

Άπόκοπόν του περιγράφει τάς αρχόντισσας έπιστρεφούσας έκ τού λουτρού 
«μετά βαγίων καί μαντιών» 6. 

Ιό μαντιον δέ δέον νά διίδη τις καί εις τό τών μεσαιωνικών γλωσσά¬ 

ριων ίμάτιον χειμερινόν* μάντισμα χειμωνιάτικον καί εις τό έν τφ λεξικφ τού 

Κυρίλλου ίμάτιον· μάντισμα τό απέξω μάντισμα έξωμάντιν, παραμάντιν. 

Κομψόν έ θεωρείτο τό γυναικεΐον μανδίν, έάν είχε μέγα μήκος. “Ανω¬ 

τέρω εΐδομεν δτι ή πέρδικα κατηγορεΐται ώς έχουσα κοντόν μανδίν. Δι’ αυτό 

έν τή παιδιοφράστω διηγήσει τών τετραπόδων ζώων “ άναφέρονται οί αρχόν¬ 

τισσες οί μεγαλομανδούσες 

πού έχουν τάς μακράς ουράς καί σνρνονν τας δπίσω. 

Τό μαντί σφζεται σήμερον έν Χίω, καί δή έν ποιήμασι 7, καί ώς μαντό 

έν “Ηπείρφ σημαίνον τό γυναικεΐον έπανωφόριον καί πάλιν ώς μαντό εν 
Βονα τής Καλαβρίας 8. 

Έν Κύπρω δ μαντός σημαίνει μάλλινον έπώμιον κάλυμμα, κοινώς σάλι 9. 

1 Βλ. τό επ’ όνόματι τοϋ Ζ ω ν α ρ ά λεξικόν έν λ. χλαμύς καί τό ΜΕ, 812,21. 

2 Ηεδδείίη^-Ρετηοί, Ροέηιεβ Ρτοάνοιπΐριιεβ, 2,34,48. 

3 Στίχ. 165, σελ. 184 (IV ά £ η ε γ, Οαηηΐηα Οτεεο&). 

4 Πουλολόγος, στίχ. 418, σ. 191 (IV α £ η ε γ, ’Ένθ’ άν.). 

5 Στίχ. 119 (Εε^τ^ηά, ΒίΜ. Ογ. ν«ΐ£., 2,119). 

0 Στίχ. 304, σελ. 152 (IV ά §; η ε γ, Οαππίπ^ Οτίεο3.). 

7 Βάζει τον ουρανό μαντί, τη ϋάλασοα μαγνάδι 

(Κανελλάκη, ’Ανάλεκτα, 19). 

8 Ρ ε 11 ε § γ χ η ΐ, Βονπ, 185. 

9 Α. Σακελλαρίου, Τά Κυπριακά, 2, 649. 

ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΕΓΑΓΡΕΙΑΕ κνΖΑ\ττΐ«.ακΐ Τ'ΠΛνΛον "ν--. εά- 
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ναρθήκια. 

Επαινούσα έαυτήν ή σύζυγος του Προδρόμου λέγει' 

και κάμνω και τά μαλλωτά, κάμνω και τά ναρθήκια 

Άλλα τί είδους ή σαν αυτά τά ναρθήκια ·, 

"Οταν αί γυναίκες νυν θέλουν νά ύφάνουν πατανίες, και μάλιστα των 

οποίων ή επιφάνεια είναι σκουλλωτή ή μέ θηλειές (βλ. παρακείμενον σχήμα 

άρ. 2) κατά την υφανσιν, κατά πλάτος του στημονιού τοποθετούν βεργιόν ή 

Πώς ^φαίνονται τά ναρθήκια. 

καλάμιον (σχ. άρ. 1) και υπέρ αυτό διά της χειρός διαπερουν τό ύφάδιον, 

ώστε, μετά τήν άφαίρεσιν τοΰ καλαμιού, νά παραμένουν αί θηλέαι καί ή 
επιφάνεια τοΰ υφάσματος νά γίνεται δακτυλιοειδής. 

Τά τοιαΰτα υφάσματα εν μέν Ζακΰνθφ, Ήπειρο), Δωδεκάνησο), Μακε¬ 

δονία καί Θράκη καλούνται φλοκιαστά με φούσκες, υπό των Σαρακατσαναίων 

καί αλλαχού τσόλια, εν Κρήτη κουσκουσέδες και έν Δωδεκανήσφ κου- 

σκουσένια 1 2· 
Τά υφάσματα αυτά, κατά τήν υφανσιν των οποίων γίνεται χρησις καλα¬ 

μιού, νάρϋηκος 3, είναι τά των Βυζαντινών ναρθήκια. 

1 Η ε 5 δ ε 1 ί ιι § - Ρ ε πι ο ί, Ροέυιβδ ΡκχΪΓΟίηΐςιιεδ, 1,95. 

2 Αγγελικής Χατζημιχάλη, Ελληνική λαϊκή τέχνη, Ρουμλοΰκι, 89. 

Βλ. καί τά υπό τής αυτής σημείου μένα εν τή Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια 

(τόμ. Ελλάς, σελ. 831, υπό τό λήμμα λαϊκή τέχνη). 
5 Καί σήμερον ό κάλαμος δημωδώς λέγεται νάρτηκας καί αρτηκας. 
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ούσίον. 

Έν τφ ονειροκριτική) τοΰ Άχμέτ άναφέρεται φόρεμα οΰσίον. 

Τί είδους φόρεμα ή το τοΰτο δυνάμεθα νά συμπε ράνω μεν συνδυάζοντες 

τάς τοΰ ίδιου συγγραφέως πληροφορίας. Έν τφ κειμένφ λοιπόν δ Άχμέτ, 

ομίλων περί λωρωτών μεταξωτών υφασμάτων καί τών εξ ερίου κάστορος 

κατεσκευασμένων, τών χασδίων, δπως έλέγοντο, θεωρεί καλύτερον αυτών τό 

οΰσίον. Τοΰτο περιγράφει ώς χιτώνα «εκ βελόνης πολύ συναπτόν εργον» μ.έ 

βοΰλλας έρυθράς, τό ονομάζει χρΰσεον καί βέβαιοί δτι ήτο διαφόρων 

χρωμάτων ’. 

σκλαβίνα και σκλαβώνικον. 

Ό Γεωργηλάς έν τφ θανατικφ τής Ρόδου αναφέρει σκλαβίναν \ βρα- 

δΰτερον δε καί Γεράσιμος Βλάχος δ Κρής έν τφ Θησαυρφ του έρμηνεΰων τήν 

λέξιν διά τοΰ σισΰρα. Νΰν σκλαβίνα λέγεται μάλλινον φλοκωτόν έφάπλωμα. 

Έν τοίς Προδρομείοις ποιήμασι λέγεται δτι- δ Πρόδρομος θέτει έπί 

τής κεφαλής του τό σκλαβώνικον 3. Τό σκλαβώνικον τοΰτο, άν έκ τής σημε¬ 

ρινής χρήσεως κρίνω μεν, ήτο ή αντερί σταυρωτόν 4 5 ή καμιζόλα ά'νευ χειρι¬ 

δών \ Αλλά καί είδος περιστηθίου σταυρωτού θά έδήλου ή λ. άφ’ ου νΰν 

έν Κΰπρω σκλαούνικον, έν Κρήτη, Ρόδφ καί Μεγίστη καί έν Σινώπη σκλά¬ 

βουν ικο λέγεται τοιοΰτον σωκάρδι (ύποδΰτης) Β. 

στηθόδεσμος. 

Νΰν αί γυναίκες, προς ύποστήριξιν τών μαστών, μεταχειρίζονται τό Γαλ¬ 

λιστί λεγόμενον εοιιΐϊοη. "Οτι τοιοΰτον τι μετεχειρίζοντο καί αί άρχαΐαι γυ¬ 

ναίκες δεικνΰουσιν οΰ μόνον εικόνες, αλλά καί συγγραφέων μαρτυρίαι. Ουταις 

δ Πολυδεύκης έν τφ όνομαστικφ του (7,66) λέγει δτι οί σύγχρονοί του τό 
έλεγον στηθόδεσμον, στηθόδεσμων λέγεται έν τφ Μεγάλφ Έτυμολογικφ, 

στηθοδεσμίδα δέ τό καλεΐ δ τε Ισίδωρος δ Πηλουσιώτης (ΡΟ, 78,233) καί 

δ Μιχαήλ δ Ψελλός βραδΰτερον 7, οΰτο) δέ φέρεται καί παρά τοίς Ο', 

1 Άχμέτ, ^Ονειροκριτικόν, 170,15 έξ. (Οτεχΐ). 
2 Στίχ. 278, σελ. 41 (IV ά £ η ε γ, Οε.πτπη& Ογ£60& ηιεάϋ εενί). 
3 ΡΙε33ε1ΐη£-Ρεπιοί, Ροεπιεδ ΡτοάΓοιηίςιι63, 1,246. 

* Ούτως έν Ίνεπόλει τοΰ Πόντου υπό τον τύπον σκλαβούνικον (Κ. Άλεξιά- 

δου, Λεξιλόγιον Ίνεπόλεως {Άρχεϊον Πόντου, 18,61). 

6 Ούτως έν Θράκη υπό τον τύπον σκλαβοννι. 

0 Έν τφ έπαρχικώ βιβλία» Λέοντος τοϋ Σοφοϋ άναφέρονται καί σκλαβινικά 
φακιόλια (8,1). 

1 Μιχαήλ Ψελλοΰ, Έπιστολαί (Κ. Σάθ-α, Μεσ. βιβλ., 5,457). 
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σφικτούριον. 

Συχνά υπό των Βυζαντινών συγγραφέων άναφέρεται τό σφικτούριον \ 

δπερ ίδωμεν τί είδους φόρεμα ήτο. 

Ό Κοραής, πραγματευόμενος περί τής λέξεως, γράφει" «οί Ρωμαίοι 

ώνόμαζον ακόμη σφικτούριον καί την γνωστήν ιερατικήν στολήν τήν κοινώς 

λεγομένην στιχάριον» 2, αλλαχού δε θεωρεί οτι σφικτούριον ητο μαλλινον 

έπανωφόριον τό κοινώς καλοΰμενον γουνελλα 3. 

Ό Γεώργιος Σωτηρίου * φρονεί δτι σφικτούριον ήτο «χιτών στενός 

κομβωτός κατά τον λαιμόν συγκροτούμενος δια σειριτίων κατα τά πλάγιά 

κα'ι σφιγγόμενος εις τήν μέσην διά λωρίων όπως περίπου το αντερί τών 

κληρικών» ή στενόν ποδήρες μετά χειριδών και κομβωτόν προ του στήθους 

ένδυμα. 
Ό Κ. ’Άμαντος νομίζει δτι σφικτούριον ήτο ιμάτιον ποδήρες πλατύ, 

τό όποιον διά ζώνης έσφίγγετο εις τήν μέσην Β. 
”Ας ίδωμεν τί λέγουν τά κείμενα, άφ’ οΰ πρώτον εΐπωμεν δτι σφικτοΰ- 

ριον είναι τό σφιχτόν, ήτοι σφιγγόμενον φόρεμα ·. 
Έν πρώτοις τά κείμενα διαστέλλουσι τό σφικτούριον του ίματίου, του 

υποκαμίσου καί του βρακιού \ άρα ήτο εξωτερικόν φόρεμα. "Οτι ήτο διάφο¬ 

ρον του ίματίου δηλοΐ Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος, δταν όμιλή διά 

σφικτοΰρια έκαστου ίματίου προς αναλογίαν 8. 

Ό Ιωάννης Άπόκαυκος, περί τοΰ φορέματος σμιλών, τό χαρακτηρίζει 

ώς «πλατύ καί εύρυχωρον, δ σφίγγεται ζώνη» 9. Σαφέστερον ώμίλησεν ό 

I. Τζέτζης γράψας «χλαΐναν δέ τό νυν καλοΰμενον σφικτούριον» ,β. 

ΤΗτο άρα τό σφικτούριον, τό όποιον δεν ήτο μόνον μοναχικόν, αλλά 

' Άχμέτ, Όνειροκρ., 180,11,21. Κωνσταντίνου Πορφυρογέννη¬ 

του, ’Έκθεσις, 470,6· 471,5· 473,12. I. Τζέτζου, Σχόλια εις τά "Εργα καί τάς 
' Ημέρας, 534. Ψευθοκωδινοΰ, Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως, 285,8 (Ρτε^ει-). 

2 Α. Κόρα ή, "Ατακτα, 1,332. 

3 Α. Κοραή, "Ατακτα, 1,55. 
4 Γ. Σωτηρίου, Περί τής εξωτερικής περιβολής τών κληρικών (Γρηγόριος 

Παλαμάς, 3,360,454). 

5 Κ. Ά μαντού, Γλωσσικά, ΒΖ, 28,22. 
6 ' Ο Θεσσαλονίκης Ευστάθιος {ΡΟ-, 136,360) ομιλεϊ δια σφικτον 

πέπλον καί πάλιν ό αυτός (Τ 3 ί ε 1, Ορυεοιιΐπ, 263,56 διά μανδύαν σφιχτόν). 

7 "Εκοψεν είς λεπτά τό Ιμάτιον αύτοϋ καί τό ύποκαμισοβρακιον καί τό σφι- 

κτούριον (Ψ ε υ δ ο κ ω δ ι ν ο ϋ, Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως, 285,8 (Ργ6£6γ), 

8 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, "Εκθεσις, 473,13. 

9 Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Άπόκαυκος καί Νικήτας Χωνιάτης 

(Τεσσαρακονταετηρίς Κόντου, 378). 

10 I. Τζετ ξου, Σχόλια είς τά "Εργα καί τάς Ημέρας, 534. 

καί λαϊκόν φόρεμα, μανδύας πλατύς κατά τήν μέσην σφιγγόμενος διά λωρίου 

προς προστασίαν από τού ψύχους φορούμενος \ 

Έν τφ Όνειροκριτικφ τού Άχμέτ άναφέρονται ίμιάτια κοντά καί 

υψηλά δίκην σφικτουρίων 3. Ενταύθα γίνεται λόγος διά δύο είδη σφικτου- 

ρίων τά ποδήρη δήλα δή καί τά κοντά τά μέχρι καί κάτω τής μέσης διή- 

κοντα, τά ώς κοντοσφίχτονρα γνωστά *. 

Τά σφικτοΰρια κατεσκευάζοντο εϊτε έκ μάλλινου υφάσματος δντα λιτά 

ή καί πολυτιμότερου παρά τοΐς πλουσίοις ύφάσμιατος, άφ’ οΰ παρά Προ- 

δρόμω (Ροέπιεκ ΡτοάΓοπτίριιοδ 4,12§·) κεϊται τό μεταξοσφικτονράτος, εν τή 

εκθέσει δέ περί τής βασιλείου τάξειος Κωνσταντίνου τού Πορφυρογέννητου 

(470,8) άναφέρονται σφικτοΰρια «ήμφιεσμένα από διβλαττίων». 

Ό Κοραής περί σφικτουρίου σμιλών (Άτακτα 1,55) είπεν οτι οί Βυζαν¬ 

τινοί ειπον σφικτούριον μεταφράσαντες, πιθανώς, τήν Λατινικήν λέξιν 8ΐπ- 

οίοπυπι. Τό $1ποί:οπιιηι δμως ήτο διάφορον τού σφικτουρίου. Έν τφ έδί- 

κτφ τού Διοκλητιανού καλείται στίχη 4. 

"Οτι τό δίποΐοπιιπι (νοδίίδ δίποίοπα) ήτο δ,τι οί Βυζαντινοί έλεγον 

στιχάριον, δεικνύουν τά μεσαιιονικά Έλληνολατινικά γλωσσάρια ένθα άναγι- 

νώσκομεν 8ΐποί;οπ&· στιχάρια \ Τό στρικτόριον τούτο ό Καισαρείας Άρέ- 

θας καλεΐ στρικτόν καί τό χαρακτηρίζει ώς πολυσχιδές, ούδεμίαν δ’ έχω αμ¬ 

φιβολίαν δτι ή έν τοΐς κατωϊταλικοΐς μεσαιωνικοΐς έγγράφοις άναφερομένη 

στρίττα είναι τό στρικτόριον τούτο, δπερ ήτο φόρεμα στενώς είς τό σώμα 

προσαρμοζόμενον, υπό τό έπανωφόριον φερόμενον. 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

1 Ηε5$εΙΐιΐ£-ΡετηοΙ:, Ροέτπεδ ΡτοάΓοητΐριιεδ, 2,34' 47α. 

2 Άχμέτ, Όνειροκριτ., 180,20 (Οτεχΐ). 

3 Ηεδ8ε1ϊη£-ΡβΓηοίΤ "Ενθ’ άν. 

4 Μοιηηΐδεη-Βΐϋηιηει·, Βετ Μαχίιιΐ3ΐί3πί άεε Πϊοείείίίΐυ, 115. 

5 Οοτριίδ §;1θ55αΓΪοητηι Εβίίηοππη, 2,188,18. 



Η ΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ 
ΤΟΥ ΡΩΜΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ Α' (525 - 520) 

Ι.-Τά αίτια τής μεταβάσεως και τό σχετικόν νομικόν ζήτημα. 

Ό Ρώμης Ιωάννης ό Α' μετέβη εις Κωνσταντινούπολιν ως απεσταλμέ¬ 

νος του άρειανοϋ Όστρογότθου βασιλέως τής Ιταλίας Θεοδωρίχου, ίνα έξο- 

μαλύνη τάς σχέσεις τοϋ βασιλέως τοΰτου καί τής βυζαντινής αυλής. Είχε 

προηγηθή εντασις των σχέσεων αυτών. Είναι βέβαιον, δτι ο αΰτοκρατωρ του 

Βυζαντίου Ιουστίνος (Ιουστίνος καί Ιουστινιανός) έξέδωκε νόμον κατά 

των αιρετικών (Ιουστινιάνειος Κώδιξ I. 5, 12), άλλ’ είναι αγνώστου έτους, 

καί υπό τινων μέν των νεωτέρων έχρονολογήθη προ τών γεγονότων, περί 

τών οποίων -θά άσχοληθώμεν (έτος 522), ύπ’ άλλων δμως έχρονολογήθη μετ’ 

αυτά (527). Έκτος τούτου, ήγέρθησαν άμφιβολίαι, κατά πόσον ό νόμος οΰτος 

ήτο δυνατόν νά προκαλέση την μνημονευτεί σαν έντασιν τών σχέσεων τών 

δυο αυλών, διότι περιωρίζετο νά απαγόρευση εις τούς αιρετικούς νά κατα- 

λαμβάνωσιν αξιώματα, προσθέτων σχετικάς κυρώσεις, έξήρτει δέ εκ τής θελή- 

σεως καί ενός μόνου τών αίρετικών γονέων, ίνα τά τέκνα γίνωσιν ορθόδοξα. 

Άλλ’ δ μνημονευθείς νόμος περιέχει καί άλλην διάταξιν' «άνακτήσασθαι τά 

τών ήδη κειμένων νόμων συνείδομεν καί ποιήσαι τφ νυν τούτφ νόμφ βεβαιό¬ 

τερα». Έπεκΰρου, δηλονότι, καί άνεζωογόνει τούς προηγούμενους κατά τών 

αιρετικών νόμους, οί οποίοι, κατά τάς τότε αντιλήψεις, εφαρμογής μάλλον ή 

συμπληρώσεις έχρηζον. Αύτη είναι ή σχέσις τού νέου κατά τών αίρετικών 

νόμου προς τούς παλαιοτέρους τοιούτους, προς κατανόησιν δέ τής σχέσεως 

ταύτης, παραθέτομεν εν σύντομα) τό περιεχόμενον τών παλαιοτέρων κατά 

τών αίρετικών νόμων, έκδοθέντων από τού έτους 350 μέχρι τοΰ έτους 501. 

Οί νόμοι ούτοι επέβαλλον εξορίαν τών κληρικών τών αίρετικών καί δήμευ- 

σιν τών εκκλησιαστικών αυτών κτημάτων, επέβαλλον εις τούς αιρετικούς την 

τιμωρίαν τής «ατιμίας» καί άλλας χρηματικός ποινάς, άπέκλειον τούς αιρετι¬ 

κούς από τών αξιωμάτων, από τού δίδειν μαρτυρίαν εν τοίς δικαστηρίοις, 

τοΰ κληρονομείν καί κληρονομεΐσθαι, ποιείν καί δέχεσθαι δωρεάς, τέλος, 

επέβαλλον είς τούς αιρετικούς δήμευσιν τής ατομικής αυτών περιουσίας καί 

εις τινας περιστάσεις θανατικήν ποινήν *. Δεν γνωρίζομεν, άν διά τοϋ μνη- 

1 Διά τό περιεχόμενον τών νόμων τούτων παραπέμπομεν είς τό Εκκλησιαστι¬ 

κόν Δίκαιον τοΰ Ρ&ιιΐ Ηπιεοΐιίτΐδ (τόμος 4ος, 1880, σελίς 790 καί εξής), όπου ευρί¬ 

σκει τις καί τάς παραπομπάς είς τον Θεοδοσιανόν καί τον Ιουστινιανέιον Κώδικα. 

Ή είς Κωνσταντινούπολιν μετάβασις τοΰ Ρώμης Ίωάννου τοΰ Α 

μονευθέντος νέου νόμου τοΰ Ιουστίνου (θ22), ή εν ή περιπτωσει ουτος είναι 

μεταγενέστερος (Ιουστίνου καί Ιουστινιανού 527), διά διοικητικών και 

αστυνομικών επεμβάσεων είχον ήδη άναζωογονηθή δλοι οι άπαριθμηθέντες 

προηγούμενοι νόμοι, ή μόνον τινές εξ αυτών. Γνωρίζομεν μόνον, δτι έδη- 

μεύθησαν πλούσιοι ναοί τών Άρειανών καί μετεβληθησαν εις δρθοδοξους, 

πολλοί δέ Άρειανοί τής Ανατολής έγιναν ορθόδοξοι. Είναι πιθανή εικα¬ 

σία, δτι ένεκα τούτων * Αρειανοί τής Ανατολής άνεφέρθησαν εις τον έν Ιτα¬ 

λία δμόδοξόν των βασιλέα Θεοδώριχον, παρεπονέθησαν διά τήν δημιουργη- 

θεΐσαν κατάστασιν καί έζήτησαν βοήθειαν παρ’ αυτού. 

Ό Όστρογότθος Θεοδώριχος, ως δμηρος μέν είχεν επί δεκαετίαν ζήσει 

έν Κωνσταντινουπόλει, ως έντολοδόχος δέ τοΰ βυζαντινού αύτοκράτορος Ζή¬ 

νωνος (474-491) είχε νικήσει τον Όδόακρον καί καταλάβει τήν Ιταλίαν, δια- 

τηρήσας ως πρωτεύουσαν τήν Ράβενναν (493). Ό Θεοδώριχος, υπό τό δνομα 

ϋίοίποΐι, ύμνήθη ώς ήρως τών γερμανικών θρύλων, τών οποίων αί ρίζαι 

βυθίζονται είς τάς αναμνήσεις τών σφοδρών αγώνων τής εποχής τών γερμα¬ 

νικών έπιδρομών. Ό αύτοκράτωρ τού Βυζαντίου Αναστάσιος (491-518) 

άνεγνώρισε τον Θεοδώριχον βασιλέα τής Ιταλίας, ώς προοίμιον τής άνακτή- 

σεως τής χώρας ταύτης υπό τών Βυζαντινών, τά δέ υπό τοϋ Θεοδωρίχου 

κοπέντα νομίσματα έφερον τήν εικόνα τοϋ βυζαντινού αύτοκράτορος. Άλλα 

κατά τά άλλα ό Θεοδώριχος έδρα ώς ανεξάρτητος βασιλεύς. Οί ολιγάριθμοι 

Όστρογότθοι (200-250 χιλιάδες), εύρεθέντες έν μέσφ χωρών άνωτέρου πολι¬ 

τισμού, διέτρεχον τον κίνδυνον νά έξαφανισθώσιν. Έκ τούτου έξηγεϊται ή 

πολιτεία τοϋ βασιλέως αυτών Θεοδωρίχου" προσηρμόζετο μέν προς τον ελλη¬ 

νορωμαϊκόν πολιτισμόν, αλλά μετ’ έπιφυλάξεων καί διαρκούς υποψίας. Σύμ¬ 

βουλοι αυτού ήσαν ό Κασιόδωρος καί δ Βοήθιος, άμφότεροι Ρωμαίοι λόγιοι, 

άλλ’ δ δεύτερος μετά τών συγκλητικών Άλβίνου καί Συμμάχου έθεωρήθη 

ύποπτος βυζαντινοφιλίας καί κατεδικάσθη είς θάνατον. Ησαν ακριβώς τά 

έτη, κατά τά οποία είς τήν Δύσιν έφθασεν ή άπελπις φωνή τών Άρειανών 

τής Ανατολής, καλούσα τον βασιλέα Θεοδώριχον είς βοήθειαν. 'Ο Θεοδωρι- 

χος άπεφάσισε νά στείλη έπιτροπήν είς Κωνσταντινούπολιν προς διαπραγμά¬ 

τευσή τοϋ ζητήματος. Ή επιτροπή άπετελέσθη έκ τεσσάρων συγκλητικών 

καί έξ καθολικών έπισκόπων, μεταξύ τών όποιων ήτο δ Ρώμης Ιωάννης δ 

Α'. °Ότε αύτη παρουσιάσθη έν Ραβέννη ενώπιον τοϋ βασιλέως Θεοδωρίχου, 

οΰτος αποτεινόμενος προς τον πάπαν, ώς πρόεδρον τής επιτροπής, εξεθεσε 

τάς αξιώσεις, τάς δποίας έν Κωνσταντινουπόλει ώφειλον νά διεκδικήσωσιν. 

Αί αξιώσεις αΰται ήσαν δύο" πρώτον, άπόδοσις τών δημευθέντων ναών τών 

άρειανών καί άποκατάστασις αυτών είς τό άρχαΐον καθεστώς, δεύτερον, επά¬ 

νοδος τών είς τήν ορθοδοξίαν προσελθόντων άρειανών είς τήν παλαιάν αυτών 

πίστιν. 
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2· ~ Ταξίδιον καί έίφιξις εις Κωνσταντινούπολιν. 

Θεωρίαι περί τής είς τόν Ρώμ,ης Ίωάννην τδν Λ' γενομένης ύποδοχής. 

Ή επιτροπή έπεβιβάσθη πλοίου καί άνεχώρησεν εξ Ιταλίας. Τότε πρώ- 

την φοράν επίσκοπος Ρώμης ήρχετο είς την Ανατολήν. Είς την Κόρινθον 

επί τι διάστημα ήκολοΰθησαν την διά ξηράς οδόν, πρόκριτος δέ τις Κορίν- 

θιος έπρο θυμοπο ιήθη. νά θέση είς την διάθεσιν του πάππα ίππον, του 

οποίου διά την ήμερότητα συνήθιζε νά έπιβαίνη ή σΰζυγος του Κοοινθίου 

προκρίτου. Άλλ’ αυτή, μετά την επιστροφήν του ίππου εκ τής χρησιμοποιή- 

σεως υπό του παπα, δεν ηδΰνατο πλέον νά χρησιμοποιή αυτόν, διότι διά 

φυσημάτων, χρεμετισμών καί κινήσεων ήονείτο πλέον νά φέρη τήν γυναίκα 

τοϋ ιδιοκτήτου. Ουτος έστεκε τον ίππον όπίσω είς τόν πάπαν, παρακαλών 

νά κρατήση αυτόν διαρκώς (Ρώμης Γρηγορίου τοΰ Α', Διάλογοι, βιβλίον 

III, κεφ. 2, Μι§ίι6, λατινική σειρά, τόμος 77, στήλη 222 καί έξης). Είναι 

φανερα η τασις, να αποδοθώσιν είς τό παπικόν ταξίδιον έξαιρετικαί δυνά¬ 

μεις και ένεργειαι. Δέκα πεντε μίλια μακράν τής Κωνσταντινουπόλεως έξήλ- 

θον οι κάτοικοι αυτής μετά λαμπάδων καί σταυρών προς προϋπάντησιν τοΰ 

πάπα, δλοι δέ δμοΰ είσήλθον διά τής χρυσής πύλης (ΡΐόοΓ ΡοηΒΡίεαΙίδ, εν 

τή δευτερφ και τρίτη έκδόσει, εν τή βιογραφίςι τοΰ Ρώμης Ίωάννου τοΰ 

Α'). Έκεΐ συνέβη άλλο έξαιρετικόν γεγονός, άναφερόμενον έπίσης υπό τοΰ 

Ρώμης Γρηγορίου τοΰ Α' έν τοις Διαλόγοις καί τό όποιον κατά τήν ελλη¬ 

νικήν μετάφρασιν τοΰ Έλληνος πάπα Ρώμης Ζαχαρίου έχει ώς εξής. «Έλε- 

γον γαρ, οτι έν Κωνσταντινουπόλει είς τήν πύλην τήν καλουμένην χρυσίαν, 

έλθόντος αΰτοϋ (τοΰ Ρώμης Ίωάννου) τά πλήθη των λαών είς άπάντησιν 

αΰτοΰ ήλθον' καί ενώπιον πάντων τυφλώ δυσωποϋντι αυτόν, τό φως άπο- 

δέδωκε, τήν χεΐρα γάρ αΰτοΰ έπιθήσας, εκ τών οφθαλμών τό σκότος έφυγά- 

δευσεν» (Διαλόγων, βιβλίον III, κεφ. 2, Μί§;ηε, αυτόθι, στήλη 223). Είναι 

φανερά ή τάσις, ίνα ό πάπας προσομοιωθή προς τόν Χριστόν. Έκεΐ, ώς 

φαίνεται συνήντησε τόν αΰτοκράτορα, ό όποιος επί τή θέα τοΰ Ριόμης Τωάν- 

νου έπεσε πρηνής καί προσεκΰνησεν αυτόν. Είναι φυσικόν, οτι οί προσθέ- 

σαντες τά τής υποδοχής είς τήν πρώτην έκδοσιν τοΰ Εΐβετ Ροηϋίίΐοαίίδ, 

προς έξήγησιν τών συμβάντων παρουσιάζουσι τάς παπικάς θεωρίας. Ό πάπας 

έπέχει τόν τόπον (νίο&πιΐδ) τοΰ Αποστόλου Πέτρου, ή τών Αποστόλων 

Πέτρου καί Παύλου, ή έν γενει τών Αποστόλων. Ταυτα βεβαίως ΐσχυον έν 

τή Δύσει, τής Ρώμης οΰσης έκεΐ τής μόνης άποστολικής έκκλησίας. Καί ίσως 

έν τουτω δΰναταί τις νά άνευρη τήν πραγματικήν αιτίαν τής διαγωγής τοΰ 

αΰτοκράτορος Ιουστίνου, άν λάβη τις ΰπ’ όψιν τά σχέδια τοΰ ανεψιού αΰτοΰ 

Τουστινιανοΰ τοϋ Μεγάλου, προς άνάκτησιν τής Δΰσεως. Διαφέρει ή φρά- 

σις «ά&Πδ Ηοπογοπι ϋεο», ή οποία παραλλήλους προς προηγουμένας παπί, 

κάς εκφράσεις κεΐται μόνον έν τή τρίτη έκδόσει τοΰ Εΐβετ Ροπϋίΰς&ΐΐδ 

'Η είς Κωνσταντινούπολιν μετάβασις τοϋ Ρώμης Ίωάννου τοϋ Λ' 2δ 

Κατ’ αυτήν, ή υπό τοΰ αΰτοκράτορος προσκΰνησις τοΰ πάπα άνεφέρετο είς 

τόν Θεόν. Ό προοδρως άποθανών καθηγητής τοΰ πανεπιστημίου τοΰ Βερο¬ 

λίνου Επείι Οαερατ έν τή συμπεριφορά τοΰ αΰτοκράτορος Ιουστίνου ένεΐδε 

τήν τρίτην βαθμίδα τής έξελίξεως τής ανατολικής εθιμοτυπίας. Ό Διοκλη- 

τιανός, δηνονότι, έκ τής Περσίας είσήγαγε τήν προσκΰνησιν τοΰ αΰτοκρά¬ 

τορος ΰπό τών υπηκόων αΰτοΰ, ό Μέγας Κοονσταντΐνος, προσφωνών τούς 

επισκόπους έν τώ συνόλφ διά τής φράσεως «αγαπητοί αδελφοί», έξύψωσεν 

αυτούς είς τό επίπεδον τής μεγάλειότητος, ο Ιουστίνος έ'φθασεν εις τά άκρα, 

καμφθείς αΰτός προ τής μεγαλειότητος τοΰ επισκόπου τής Ρώμης (Οεδείιί- 

οΐιΐε άεε ΡαρείΙππίδ, τόμος II, 1933, σελίς 187). Άλλ’ ό Εήεΐι Οεΐδρ&Γ 

ώμολόγησε τήν πενιχρότητα τής πράξεως ταΰτης προ τοΰ καισαροπαπισμού 

τής Ιουστινιάνειου έποχής. Καθ’ ημάς, τήν άντίληψιν τών Βυζαντινών περί 

τής μεγαλοπρεποΰς ύποδοχής τοΰ Ρώμης υπό τοΰ λαοΰ καί τοϋ αΰτοκράτο¬ 

ρος τής Κωνσταντινουπόλεως εφανέρωσεν αΰτό τό Είβετ ΡοηΒίίεαΚδ, άνα- 

φέοον, τί έλεγον οί κατά τήν υποδοχήν παρόντες καί τά γινόμενα θεοδμενοι 

γεροντότεροι "Ελληνες (νείετεδ Ογθοοπιπι). «Άπό τής ίδρΰσεως τής Κων¬ 

σταντινουπόλεως ουδέποτε έπίσκοπος Ρώμης ήλθεν είς αυτήν, ουδέποτε οι 

κάτοικοι τής Κωνσταντινουπόλεως είχον τήν εΰκαιρίαν νά ύποδεχθώσι τόν 

πάπαν, εϊ μή τώρα μόνον, άποδώσαντες είς αΰτόν μεγαλειώδεις τιμάς» (έν τή 

δευτέρα καί κυρίως έν τή τρίτη έκδόσει). 

3. - Χρονολογία τον είς Κωνσταντινούπολιν ταξιδιού 

και τής έκεΐ παπικής λειτουργίας. 

Ό ώς σύγχρονος τών γεγονότων τούτων παρουσιαζόμένος πρεσβύτερος 

Προκόπιος λέγει τά έξης. «Έν ΰπατεία Φιλόξενου καί Πρόβου, όπηνίκα 

Ιωάννης ό έπίσκοπος Ρώμης ήλυθεν έν Κιονσταντινουπόλει» (Πασχάλιον 

Χρονικόν, Μΐ§Ίΐε, τόμος 92, στήλη 1072α καί 1073ο). Είς τήν ΰπατείαν 

τών δύο τούτιυν υπάτων αντιστοιχεί τό έτος 525, επομένως κατά τό έτος 
τοΰτο ό Ρώμης Ιωάννης ήλθεν είς τήν Κωνσταντινούπολιν, πολύ ή ολίγον 

προ τών Χριστουγέννοον, ώς ό Προκόπιος ολίγον κατωτέρω δέχεται (αΰτόθι, 

1072β). Ό έξ Ιλλυρίας συμπατριώτης τοΰ Μεγάλου Ίουστινιανοΰ Μαρκελ- 

λΐνος, άρχιγραμματεύς αΰτοΰ μέ τόν τίτλον τοΰ κόμητος, σύγχρονος τών 

γεγονότων καί παρών έν Κωνσταντινουπόλει κατά τά γεγονότα ταΰτα, δέχε¬ 

ται έπίσης τό έτος 525 (Χρονικόν αΰτοΰ έν Μί§·ηε, λατινική σειρά, τόμος 

51, στήλη 940). Αλλά κατά τόν Γάλλον Ακαδημαϊκόν Β. Βιιοΐιεδηε, δ 

Ρώμης Ιωάννης ήλθεν εις Κωνσταντινούπολιν κατά τό έτος 526, πολύ ή 
ολίγον προ τοϋ Πάσχα. Τήν γνώμην ταύτην ύπεστήριξεν έν τή ύπ’ αύτοΰ 

έκδόσει τοΰ Ρίβετ Ροηίϊίΐο&Ηδ (1886, σελίς 277, σημ. 8) καί έν τοή εργφ 

αΰτοΰ ΡΈ&Ηδε άιι VIό™6 δϊέοίε, έκδοθέντι τρία έτη μετά τόν θάνατον 
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αΰτοΰ (1925, σελις 74, σημ. 2). Το σπουδαιότερον επιχείρημα αύτοϋ είναι 

τό επόμενον. Ή περί του πάσχα επιστολή Διονυσίου του Μικρού προς τον 

πριμικήριον των νοταρίων Βονιφάτιον, γραφείσα κατά την εποχήν, την 

οποίαν έξετάζομεν, και έφαρμόζουσα εις αυτήν τον γενικόν κανόνα τής εΰρέ- 

σεως τοϋ πάσχα, άπεκάλεσε τήν ειδικήν ταΰτην εφαρμογήν «εχοηιρίηπι ρτίε- 

εεπίίδ 3.ηηΐ» (Μί^ηε, λατινική σειρά, τόμος 67, στήλη ό 17), δ εστι μεθερ- 

μηνευόμενον, «παράδειγμα τοϋ έτους τοΰτου», άρα, του έτους 526, διότι τό 

πάσχα 525 ήτο πλέον πάσχα του προηγουμένου έτους. Κατά ταΰτα, ή επι¬ 

στολή αΰτη Διονυσίου τοΰ Μικρού προς τον πριμικήριον Βονιφάτιον και ή 

σχετική επιστολή τοΰ πριμικηρίου Βονιφατίου προς τον Ρώμης Ίωάννην 

έγράφησαν άρχάς τοϋ έτους 526 (Ιανουάριον ή Φεβρουάριον), προϋποθέ- 

τουσι δέ τον πάπαν ευρισκόμενον ακόμη έν Ρώμη, επομένως, οΰτος δεν ήδΰ- 

νατο νά φθάση εις Κωνσταντινούπολή προ των Χριστουγέννων, τά όποια 

είχον πλέον παρέλθει, άλλ’ έφθασε προ τοΰ πάσχα. Εις τήν γνώμην ταΰτην 

φέρομεν τάς έπομένας αντιρρήσεις. Αυτή αΰτη ή επιστολή Διονυσίου τοΰ 

Μικροΰ προς τον πριμικήριον Βονιφάτιον, ή οποία έχαρακτήρισε τό μέλλον 

πάσχα ώς πάσχα τοΰ έτους τοΰτου, έχαρακτήρισεν αυτό και ώς πάσχα τής 

τετάρτης ίνδικτιώνος (1 Σεπτεμβρίου 525-31 Αΰγοΰστου 526). Ή δέ επι¬ 

στολή τοΰ πριμικηρίου Βονιφατίου προς τον Ρώμης Ίωάννην δεν έκαμε 

ποσώς λόγον περί πάσχα τοΰ έτους τοΰτου, αλλ* απλώς περιωρίσθη νά όνο- 

μάση αυτό διά τής φράσεως «ίη ρτεεεεηΐί IIII ίηάίοΐΐοηε», ήτοι έν τή 

παροΰση τετάρτη ινδικτιώνι \ Επομένως δΰναταί τις νά δεχθή, δτι τό μονα¬ 

δικόν «ριπεδεηΐίδ αηηί» τής επιστολής Διονυσίου τοΰ Μικροΰ είναι ανακρι¬ 

βής άπόδοσις τοΰ «ίη ρΓεεεεηΐίδ ίηάίοΐίοηε» καί, άρα, ταυτόσημον προς 

εκείνο. Έν τοιαΰτη περιπτώσει, αϊ έπιστολαί τοΰ Διονυσίου τοΰ Μικροΰ 

καί τοΰ πριμικηρίου Βονιφατίου ήτο δυνατόν νά γραφώσιν άρχάς τής ίνδι- 

κτιώνος ταΰτης (Σεπτέμβριον ή Όκτώβριον τοΰ 525), διότι άμφότεροι ήρχι- 

ζον τήν ινδικτιώνα, ώς οι Βυζαντινοί, από τής 1ης Σεπτεμβρίου (πρβλ. καί 

Κηΐδοΐι, αυτόθι, σελίς 56). Ό πάπας Ιωάννης ό Α', άρα, εΰρίσκετο μεν 

τότε ακόμη πράγματι έν Ρώμη, ειχεν δμως ολον τον άπαιτοΰμενον χρόνον, 

νά φθάση εις Κωνσταντινοΰπολιν προ τών Χριστουγένιπον. Ούτως εξηγεί¬ 

ται, διατι ό πρεσβΰτερος Προκόπιος καί ο άρχιγραμματεΰς τοΰ Ίουστινια- 

νοΰ κόμης Μαρκελλΐνος δέχονται δτι ό Ρόίμης Ιωάννης ήλθεν εις Κωνσταν- 

τινοΰπολιν κατά τό έτος 525. Ούτως εξηγείται, διατί ό Προκόπιος δέχεται, 

1 Τής επιστολής ταΰτης έξεδόϋ'η υπό Βπιηο Κπίδοδ, τμήμα μέν εν Νβιΐδδ 
Ατοΐιίν, τόμος IX, 1884, σελίς 109, ολόκληρος δέ εν Ρβεΐδοΐιπίί ίϋτ Ρ. Κείιτ, 
1926, σελίς 56 καί έξης. Τών μή δυ να μενών πλέον σήμερον νά εύρεΰ-ώσιν εκδόσεων 
τούτων τής επιστολής έπρομήΐίευσεν ήμΐν εΰγενώς φωτοτυπίας τό έν Λειψία γνωστόν 

βιβλιοπωλεΐον ΒετηΙιείΓά Τϊεΰίδοΐι. 

'Η εις Κωνσταντινοΰπολιν μετάβασις τοΰ Ρώμης Ίωάννου τοΰ Α' 27 

δτι ό Ρώμης Ιωάννης έν Κωνσταντινουπόλει έτέλεσε λειτουργίαν κατά τήν 

εορτήν τών Χριστουγέννων (Μί§Ίΐ6, τόμος 92, στήλη 1072β). Ή εΐδησις 

αΰτη, καί άν ακόμη δεν είναι αληθής, υποστηρίζει τήν πρώιμον έλευσιν τοΰ 

Ρώμης εις Κωνσταντινοΰπολιν, διότι δεν υπήρχε λόγος νά σχηματισθή ή μή 

αληθής εκείνη εΐδησις, άν ό Ρώμης ήρχετο μετά τά Χριστοΰγεννα εντός τοΰ 

έτους 526. Ό Μαρκελλΐνος, ένφ δέχεται, δτι ό Ρώμης Ιωάννης ήλθεν εις 

Κωνσταντινοΰπολιν τφ 525, όμιλεΐ περί παπικής λειτουργίας κατα την εορ¬ 

τήν τοΰ Πάσχα (Μί^ηο, λατινική σειρά, τόμος 51, στήλη 940). Άλλ’ ή 

ΰπαρξις τής διαφοράς ταΰτης μεταξύ τών πηγών τοΰ Μαρκελλίνου καί τοΰ 

Προκοπίου είναι προτιμητέα, ή οίαδήποτε συμβιβαστική ά'ρσις αυτής, τήν 

οποίαν δΰναταί τις νά κάμη. 

4. — '£Γ τοϋ Ρώμης και τοϋ Κωνσταντινουπόλεως ερις. 

Ό πρεσβΰτερος Προκόπιος πληροφορεί ημάς, δτι διά τήν λειτουργίαν 

άνεφΰη έρις μεταξύ τοΰ Ρώμης Ίωάννου καί τοΰ Κωνσταντινουπόλεως Έπι- 

φανίου (Πασχάλιον Χρονικόν, Μί^πε, τόμος 92, στήλη 1072αβ). Ό Κων¬ 

σταντινουπόλεως Έπιφάνιος προέτρεψε τον Ρώμης νά συλλειτουργήσω μετ’ 

αΰτοΰ. Ό Ρώμης ήρνήθη, άξιώσας, αυτός νά τελέση τήν λειτουργίαν, ό δέ 

Κωνσταντινουπόλεως νά συλλειτουργήσω μετ’ αΰτοΰ. Κατά τήν άντίληψιν 

τής Δΰσεως, ή υπεροχή έξαρτάται έκ τής άποστολικότητος τής εκκλησίας καί 

τοΰ έπισκοπικοΰ θρόνου αυτής, συμφώνως δέ προς ταΰτην ό επίσκοπος Ρώ¬ 

μης έπρεπε νά προστή τής τελέσεως τής λειτουργίας, διότι ή εκκλησία αΰτοΰ 

ίδρΰθη υπό Αποστόλου ή τουλάχιστον στενώς συνεδέθη μετ’ αΰτοΰ, επομέ¬ 

νως είναι άποστολική καί ό θρόνος αΰτής είναι άποστολικός. Έκτος τουτου, 

ή εκκλησία τής Ρώμης ήλθεν εις στενήν σχέσιν ό'χι μέ οίονδήποτε Απόστο¬ 

λον, αλλά μέ τον Πέτρον, τον κορυφαΐον τών αποστόλων, καί επομένως υπε¬ 

ρέχει δχι μόνον τών μή άποστολικών εκκλησιών, αλλά καί τών άλλων άπο- 

στολικών έκκ?νησιών. Αΰτη είναι ή παπική θεωρία. Είναι άξιον παρατηρη- 

σεως καί δεικνΰει τον Προκόπιον προσαρμοζόμενον προς ιστορικά δεδομένα, 

δτι δ Ρόίμης Ιωάννης ό Α' απέναντι τοΰ Κωνσταντινουπόλεως δεν μετεχει- 

ρίσθη εΰθύς εξ αρχής τήν θεοιρίαν ταΰτην, άλ?ιά κατά πρώτον μετεχειρίσθη 

άλλο επιχείρημα. «Προτραπείς γάρ υπό τοΰ τής πόλεως έπισκόπου συ?Αει- 

τουργήσαι αΰτφ έν τοΐς Γενεθλίοις τοΰ Χριστοΰ, άπηγόρευσε τοΰτο ποιήσαι, 

εάν μή πρώτος τοΰ τής πόλεως έπισκόπου ΐερατεΰση, δσα τε δή (ά'τε δή) τής 

Ρώμης προ Κοινσταντινουπόλεως έπίσκοπον δεξαμενής» (αυτόθι, στήλη 

1072β). Μετεχειρίσθη, δηλονότι, πρωτότυπον επιχείρημα, οτι πρώτη ή Ρώμη 

άπέκτησεν έπίσκοπον και έπειτα ή Κωνσταντινοΰπολις. Οΐ έν Κωνσταντινου- 

πόλει εΰχαρίστοις έδέχθησαν τήν το ι αΰτη ν θέσιν τοΰ ζητήματος καί αΰτήν 

έθεσαν ώς βάσιν τής συζητήσεως. Έζήτησαν νά δείξωσιν, δτι ή Εκκλησία 
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τής Κωνσταντινουπόλεως είναι αρχαιότερα τής Εκκλησίας τής Ρώμης, διότι 

κατά τινα τοόπον σχετίζεται με την δράσιν του Αποστόλου Άνδρέου είς™ 

παράλια του Εύξείνου Πόντου και τά πέριξ (αυτόθι, στήλη 1068α)· Ιαυτα 

δΰναταί τις νά χαρακτηρίση ώς ιστορικόν πυρήνα, ό όποιος είναι δυνατόν 

νά έξαχθή έκ τοϋ έν τή συγγραφή τοϋ Προκοπίου σήμερον κειμένου υλικου. 

Ή πολύ σύντομος, άλλ’ όχι πολύ σαφής διατύπωσις αυτή του ζητήματος 

διευκρινίζεται κατωτέρω, είς τό τέλος τής έκτης παραγράφου. Κατά τον Προ¬ 

κόπιον, ό Ρώιιης Ιωάννης έδέχθη, δτι ή Κωνσταντινούπολή ητο αρχαιό¬ 

τερα εκκλησία, διά τούτο τώρα μόλις ήναγκάσθη νά άντιτάξη τήν ανωτέρω 

ιινημονευθεΐσαν παπικήν θεωρίαν, τήν απόλυτον δηλονότι υπεροχήν αυτου, 

ως διαδόχου τοϋ Πέτρου, τοϋ κορυφαίου των αποστόλων. «Ιωάννης δε ο 

Ρωμαίων επίσκοπος προτιμάσθαι (εαυτόν) τού τής πόλεως επισκόπου ελεγεν, 

διά τοϋ κορυφαιοτάτου των Αποστόλων τον τόπον επέχειν καί τουτου ενεκεν 

τά πρωτεία αύτφ παρεχωρήθη» (αυτόθι, στήλη 1072β). ^ ^ 

5Αλλά, κατά τήν άντίληψιν τής Ανατολής, ή υπεροχή (όχι «πρωτεία» 

αλλά «πρεσβεία τής τιμής») δεν έξηρτάτο έκ τής άποστολικότητος τής εκκλη¬ 

σίας κα'ι τοϋ άποστολικοϋ αύτής θρόνου, διότι εν τή Ανατολή υπήρχον πολ¬ 

λά! άποστολικαι εκκλησίαι, τινές των οποίων εΐχον έλθει εις συνδεσιν και 

μετά τοϋ Αποστόλου Πέτρου. Κατά τήν άντίληψιν τής Ανατολής, τα πρε¬ 

σβεία τής τιμής έξηρτώντο έκ τής πολιτικής σημασίας^τής πόλεως. Δια τούτο 

τής Ανατολής ηγείτο τουλάχιστον από των μέσων τής τρίτης εκατονταετη¬ 

ρίδας ό “Αλεξάνδρειάς, διά τήν πολιτικήν τής πόλεως σημασίαν. Ό Ιεροσο¬ 

λύμων, τού οποίου ή εκκλησία ήτο πλέον η απλώς άποστολική, και επρεπε 

νά εχη τά πρεσβεία τής τιμής, πολύ βραδέως κατέστη πατριάρχης (δια της 
Δ' Οίκου μ. Συνόδου 451) και κατέσχε τήν τετάρτην θεσιν εις τήν σειράν 

των πατριάρχων, διά τήν άσημότητα τής υπό τοϋ Τίτου κα! Άδριανου (κατα 

τά έτη 70 και 135) κατα στ ραφε ίσης πόλεως. Τουναντίον ό Κωνσταντινουπό¬ 

λεως ήδη υπό τής Β' Οίκουμ. Συνόδου (381) έτάχθη προ τού Αλεξάνδρειάς 

κα! αμέσως μετά τόν Ρώμης, «διά τό είναι αύτήν (τήν^ Κωνσταντινούπολη-) 

νέαν Ρώμην» (κανών 3ος), ήτοι νέαν πρωτεύουσαν τοϋ ρωμαϊκού κράτους. 

Έπι τοϋ κανόνος τούτου στηριζομένη ή Δ' Οίκουμ. Σύνοδος (451) απενει- 

μεν είς τόν Κωνσταντινουπόλεως ίσα πρεσβεία τιμής προς τόν Ρώμης (28ος 

κανών). Ή ίσότης αϋτη εδράζεται επί τής πολιτικής άντιλήψεως τής^Ανα- 

τολής. Δεν έχει μελετηθή ακόμη τό ζήτημα, άν τά πρεσβεία τής τιμής του 

Ρώμης διά τούς Άνατολιλούς ή σαν επίσης απλώς πολιτικής σημασίας, ως 

φαίνεται δεχόμενος ό μνημονευθείς 3ος κανών τής Β' Οίκουμ. Συνόδου η 

άν ή παπική θεωρία εν τινι μέτρφ ή παρά τισιν, άνεμειγνυετο μετά τής πολι¬ 

τικής άντιλήψεως τής “Ανατολής. Δεν έχει μελετηθή ακόμη τό ζήτημα, αν τα 

πρεσβεία τής τιμής τοϋ Ρώμης διά τούς “Ανατολικούς ήσαν επίσης απλώς 

πολιτικής σημασίας, ως φαίνεται δεχόμενος ό μνημονευθείς 3ος κανών τής 

'Η είς Κωνσταντινούπολιν μετάβασις τοΰ Ροίμης Ίωάννου τοΰ Α' 29 

Β' Οίκουμ. Συνόδου, ή άν ή παπική θεωρία έν τινι μέτρφ ή παρά τισιν, 

άνεμειγνύετο μετά τής πολιτικής άντιλήψεως τής “Ανατολής. Γεννάται προς 

τούτοις τό ζήτημα" τφ 525/526, δτε ό Ροδμης “Ιωάννης ό Α' ήναγκάσθη νά 

εγκατάλειψη τήν πρώτην τεθεϊσαν βάσιν τής συζητήσεως καί προέβαλε τήν 

άπόλυτον υπεροχήν αυτού ώς διαδόχου τοϋ “Αποστόλου Πέτρου, οί έν Κων- 

σταντινουπόλει άντέταξαν τήν μεταγενεστέραν (διά τής Δ' Οίκουμ. Συνόδου) 

ισότητα τοϋ θρόνου τής Κωνσταντινουπόλεως προς τόν θρόνον τής Ρώμης ; 

Ό πρεσβύτερος Προκόπιος ετήρησεν άπόλυτον σιωπήν περί τής ΐσότητος 

ταύτης. 

5.-'Η περί της ερι&ος τοϋ Ρώμης καϊ τοϋ Κωνσταντινουπόλεως 

άντίληψις Νικηφόρου τοϋ Καλλίστον. 

Παραδόξως ό Νικηφόρος Κάλλιστος, συγγραφεύς πολύ μεταγενέστερος 

(τής 14ης εκατονταετηρίδος), δέχεται, δτι τότε (525/526) απέναντι τοϋ Ρώ¬ 

μης “Ιωάννου ό Κωνσταντινουπόλεως έθεσε ζήτημα ΐσότητος. «Προτραπεΐς 

δε “Ιωάννης έπι ΐσφ θρόνψ συνεδριάσαι τφ τής Κωνσταντίνου προέδρφ, ού 

πρότερον ήνέσχετο τό πρεσβεΐον τοΰ άποστολικοϋ θρόνου παραλιπεΐν, έως 

δτου τοΰ Εύφημίου 1 προύκάθισεν» (“Εκκλησιαστική “Ιστορία, 17,9. Μί^ηε, 

147, στήλη 241). Άναπτύσσομεν τήν άντίληψιν τοϋ Νικηφόρου Καλλίστου. 

Κατ’ αυτόν, εφόσον ό Κωνσταντινουπόλεως καί ό Ρώμης ήσαν ίσόθρονοι, 

έπρεπεν, ό μέν πρώτος νά λειτουργήαη, διότι ήτο επίσκοπος τής πόλεως. έν 

τή οποία εύρίσκοντο, δ δε δεύτερος ώς φιλοξενούμενος επίσκοπος νά συλλει- 

τουργήση, δπερ δεν θά ήτο ταπεινωτικόν δι’ αυτόν. Ένφ λειτουργών δ Ρώ¬ 

μης, ξένος επίσκοπος, καί συλλειτουργών δ Κωνσταντινουπόλεως θά έδεί- 

κνυον, δτι δέν ήσαν ίσόθρονοι. “Εν τή πεποιθήσει ταύτη δ Κωνσταντινου¬ 

πόλεως Έπιφάνιος έκαμεν είς τόν Ρώμης Ίωάννην τήν πρότασιν περί συλ- 

λειτουργίας επί ΐσοις θρόνοις. Ή ίσότης τών δύο θρόνων θά έξεδηλοΰτο 

διά τής καθ’ δλα ομοιομόρφου καί επί τοϋ αυτού επιπέδου κατασκευής 

αυτών. Άλλ’ οΐ ι'σοι θρόνοι καί άν ακόμη εύρίσκοντο πλησίον άλλήλων, ο 

μέν θά ήτο δεξιά, δ δέ αριστερά, επομένως θά άφινον νά διαφαίνεται ή υπε¬ 

ροχή ενός τών δύο επ’ αυτών καθημένων ή ίσταμένων επισκόπων. “Έπειτα, 

ή υπεροχή θά έφαίνετο καί άλλως. “Ο τελών τήν λειτουργίαν (τήν θείαν 
ευχαριστίαν, τήν καθαγίασιν τών τιμίων δόίριον) θά είχεν υπεροχήν απέναντι 

τοϋ απλώς συλλειτουργοϋντος καί θά είχε τό προβάδισμα προ αυτού, δ οποίος 

1 Έσφαλμένως ό Κάλλιστος ονομάζει τόν Κω νστα ντ ινουπόλεως «Εύφήμιον», 

αντί «’Επιψάνιον». 'Ο Εύφήμιος ήτο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 489 - 490, 

δτε Ράιμης ήτο Φήλιξ ό Γ' και Γελάσιος ό Α'. 
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Μ ήχολούβα. Ό Ρώμης Ιωάννης δέν ίδέχβη την πρότασ.ν τού Κωνσταν¬ 

τινουπόλεως Έπιφανίου καί πςοί'χάθηοεν αυτου. Δηλαδή, παιπερ φιλόξενου 

μένος ό Ρώμης ελειτοόργησεν, δπερ αύτό καθ' έαυτό έδείχνυε την υπεροχήν 

αυτού απέναντι του συλλειτουργούν»; έπισπόπου τής πολεως, εν τη οποιφ 

εύοίσχοντο, είχε δέ χα'ι δλας τάς άνωτέρω άπαριθμηβείσας διαχρισεις του 

λείτουργούντος. Ό Νιχηφόρος Κάλλιστος δέν στηρίζεται έπΐ άλλης πηγης, 

άλλ· επί τού πρεσβυτέρου Προχοπίου. μετά τού οποίου εχε. γλωσσιχας ανα¬ 

λογίας χαί ομοιότητας. Έσχέφθη, δτι οί Ιν Κωνσταντινουπολει δεν ητο 

δυνατόν απέναντι τού Ρώμης νά μή μεταχειρισθωσι τον χατα εβδομηχοντα 

τέσσαρα έτη προηγηθέντα 28ον κανόνα τής Δ' Οϊχουμ. Συνοδού (451) περί 

τής ΐσότητος τού Κωνσταντινουπόλεως χαί τού Ρώμης, ενόμισεν δτι ο Προ- 

χόπιος, τηρήσας σιωπήν περί τούτου, ίλλιπώς χαί έσφαλμενως απέδωσε τα 

γεγονότα, χαί άπεφάσισεν αύτός νά διορΰώση τον Προκοπών, συνδυαζων 

τόν μνημονευΰέντα κανόνα μέ τήν διήγησιν τού Προκοπίου κα υποδειχνυων 

περί τίνος κυρίως Ιπρόχειτο. Άλλ1 είναι πιθανώτερον, οτι ό πρεσβυτέρας 

Προκόπιος, σιωπήσας περί αϊτού, είχε δίκαιον. Ώς φαίνεται, εις την περι- 

στασιν εκείνην δέν έθίγη τό ζήτημα τής Ισότητας του Κωνσταντινουπόλεως 

καί τού Ρώμης, ή δέ σιωπή τού Προκοπίου είναι δυνατόν νά χρησιμοποίηση 

υπέρ αΰτοΰ, ώς δείγμα αξιοπιστίας. 

ρ. _ ι£Τ έν Κωνσταντινουπόλει παπική λειτουργία 

και ή άγνώστου συγγραφέως σχετική συγγραφή. 

Ό σύγχρονος τών γεγονότων καί παρών έν τφ ναφ τής -Αγίας Σοφίας 

άρχίΥραμματεύς τού Ιουστινιανού κόμης Μαρχελλΐνος περιγράφει τήν παπι¬ 

κήν λειτουργίαν ως έξης. «Δεξιός έπί δεξιού θρόνου τής έκχλησίας εκαθισεν 

(ό Ρώμης Ιωάννης) καί κατά τήν ήμέραν τής Άναστάσεως του Κυρίου 

ήμων, μεγάλη φωνή διά Ρωμαϊκών εύχών ίερούργησεν» *. "Εκαστος δυναται 

κατά τό μάλλον ή ήττον πιστώς νά φαντασθή τήν μεγαλοπρεπή εκείνην τελε¬ 

τήν έν τφ ναφ τής -Αγίας Σοφίας. Δέν πρόκειται δμως περί τού σημερινού 

ναού, άλλα τού αρχαιότερου, ό όποιος, ώς ημείς έν τφ έν ’Αθηναις περιο- 

δικφ «Επιστήμη» (1954, σελίς 146) ώρίσαμεν, άπο νου έτους επι 
πατοιάοχου Νεκταρίου είχε καιαστή καθεδρικός ναός, έκάη δε, ως γνωστόν, 

κατά τήν στάσιν τού Νίκα τφ 532. ’Αλλά κατά τήν 19ην Απριλίου του 

έτους 526, ανήμερα τής εορτής τού Πάσχα, δτε έτελέσθη παπική λειτουργία, 

. Τό λατινικόν κείμενον έχει ώς έξης. «ϋυχίυτ άβχίπιιπ εοείεείκ ίυεεάίΐ 
εοΐυυυ, άίοηιρυε ϋοηίηί ηοείτί ΚβευττυοΙίοπίε ρΐυημ νοοβ Κοπιμβ ρτβοΛαε 

οβ1εΐ>Γ3.νΐτ» (Μϊ§πε, λατινική σειρά, τόμος 51, στήλη 940). 

* Η εις Κωνστανπνούπολιν αετάβασις τοΰ Ρώμης Ίωάννου τοΰ Α' 31 

ό ναός οΰτος ήτο άσφυκτικώς πλήρης, εν τφ σολέα παρίσταντο οί καί τότε 

(προ τοΰ 527) κατ’ ουσίαν συνάρχοντες "Ιουστίνος καί Ιουστινιανός ό Μέ- 

γας, μέ τάς επισήμους αυτών στολάς, περιστοιχιζόμενοι υπό πολυάριθμο) ν 

αΰλικών, πολιτικών καί στρατιωτικών βαθμούχων. Έν τφ γυναικο)νίτη διε- 

κρίνετο ή Θεοδώρα, δχι μέν ακόμη αΰτοκράτειρα, πάντως δμως πλησίον εις 

τάς περιφήμους αυλικάς τών βυζαντινών ανακτόρων, καί τάς άλλας επισή¬ 

μους δέσποινας τής Κωνσταντινουπόλεως, μέ τάς πολυτελείς αυτών ενδυμα¬ 

σίας και τά κοσμήματα. Έν τή αίγλη του καταψώτου ιερού, ανοικτού (σΝ'ευ 

εικονοστασίου) καί όρατοΰ εις τά ό'μματα πάντων, πλήθος κληρικών έκινεΐτο, 

προκαλοΰντες άναλαμπάς τών πολυτελών αυτών αμφίων. Έν μέσφ δέ αυτών 

ό πάπας Ιωάννης, διά τής γνωστής έν τή ιστορία στεντόρειας αυτου φωνής 

έξεσφενδόνιζε λατινιστί τάς ίεράς ευχάς προ τοΰ εκπλήκτου καί κεχηνότος 

εκκλησιάσματος, παρακολουθοΰντος τό άηθες μέν καί παράδοξον, άλλα συγ¬ 

χρόνως ώραίον καί μεγαλοπρεπές θέαμα. 

"Αγνώστου συγγραφέως έργον, φέρον τήν έπιγραφήν «Προς τους λέγον¬ 

τας ώς ή Ρώμη πρώτος θρόνος», γραφέν κατά τήν επικρατούσαν γνώμην τήν 

ένάτην εκατονταετηρίδα, διαφωνεί προς τά έν τή 4η καί 5η παραγράφω 

λεχθέντα. «Ιωάννης ό τής Ρώμης άνελθών (εις Κωνσταντινούπολή), οΰδέν 

περί πρωτείων διηνέχθη, αλλά τήν ιερατικήν στολήν ώς έθος τοΐς έν Κων- 

σταντινουπόλει περιβαλών, προς τοίς εΰωνΰμοις μέρεσι τοΰ κατ’ εκείνου και¬ 

ρού πατριαρχοΰντος Έπιφανίου καθεσθείς, οΰδέν έδυσχέρανεν» (Ράλλη καί 

Ποτλή, Σύνταγμα, τόμος 4ος, σελίς 412). "Έρχεται, έν πρώτοις, εις άντίθε- 

σιν προς τόν Μαρκε?Αίνον, διότι εκείνος έδέχθη, δτι ό Ρώμης έκάθισεν έπί 

δεξιοΰ θρόνου, έκ τών φράσεων δέ αυτου φαίνεται, δτι τήν κατάλη-ψιν τής 

θέσεως ταΰτης έθεοόρει ώς πρωτοκαθεδρίαν («ϋοχίΟΓ θοχίπιπι εοοίβδϊεε 

ίηεεάΐί: δοΐίιιιη» : δεξιός έπί δεξιού θρόνου τής εκκλησίας έκάθισεν). Ποια, 

λοιπόν, ήτο ή θέσις, τήν οποίαν ό Ρώμης "Ιωάννης έν τφ ναφ τής "Αγίας 

Σοφίας κατέλαβεν ; Έν τφ ναφ) τοΰτορ, ό'πισθεν τής αγίας τραπέζης ύπήρχεν 

δ θρόνος' τοΰ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Εκεί 6 Κωνσταντινουπό¬ 

λεως ί'στατο ή έκάθητο, έ'χων ενώπιον τήν αγίαν τράπεζαν καί τό εκκλησία¬ 

σμα, διότι τουλάχιστον έν τφ άρχαιοτέρφ ναφ) τής "Αγίας Σοφίας δέν υπήρχε 

τό διάφραγμα τοΰ εικονοστασίου. Πλησίον τοΰ θρόνου τοΰτου κατεσκευάσθη 

θρόνος διά τόν Ρώμης Ίωάννην. Κατά τόν Μαρκελλίνον, ό θρόνος τοΰ 

Ρώμης εύρίσκετο δεξιά. Εννοεί, βεβαίως, δεξιά, δσον αφορά τόν εΐσερχόμε- 

νον εις τόν ναόν. Τό «δεξιά» δμο)ς τοΰτο ήτο αριστερά, δσον αφορά τόν 

θρόνον τοΰ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως καί τόν επ’ αΰτοΰ ευρισκόμε¬ 

νον, εχοντα, επομένως, τό πρόσωπον αΰτοΰ έστραμμένον προς τήν είσοδον 

τοΰ ναοΰ. Διά τοΰτο ό μνημονευθείς άγνωστος συγγραφεύς λέγει* «προς τοίς 

εΰωνΰμοις μέρεσι τοΰ κατ’ έκείλ'ου καιρού πατριαρχοΰντος Έπιφανίου καθε¬ 

σθείς». Επομένως, ή έν τφ σημείφ τοΰτφ διαφορά τών δυο συγγραφέων 
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είναι φαινομενική καί άμφότεροι συμφώνουσιν. Άλλ* δ Ρώμης Ιωάννης 

καταλαβων την θέσιν ταΰτην, εσχε την πρωτοκαθεδρίαν ; Έν τή εκκλησίςι ή 

δεξιά θέσις, δσον αφορά τον εισερχόμενου, ή οποία συγχρόνως είναι αρι¬ 

στερά, δσον αφορά τον έξερχόμενον, αυτή είναι ή τιμητική θέσις. Εκεί εύρί- 

σκεται σήμερον δ δεξιός ψάλτης καί δ μεταγενέστερος θρόνος του επισκόπου. 

Δεν υπάρχει, λοιπόν, αμφιβολία, δτι δ Ρώμης Ιωάννης έλαβε τήν πρώτην 

θέσιν, σφάλλεται δέ δ άγνωστος συγγραφέας, ϊσχυριζόμενος τό αντίθετον. 

Άν προηγήθη ερις περί πρωτοκαθεδρίας, ως φρονεί δ πρεσβΰτερος 

Προκόπιος, ή δεν προηγήθη, ώς φρονεί δ άγνωστος συγγραφέας, περί τοΰ- 

του δεν δΰναταί τις δριστικώς νά άποφανθή '. Ό ΕποΙΐ Οαερ&τ δέχεται τήν 

πραγματικότητα τής εριδος, άλλα δεν αναφέρει επιχειρήματα υπέρ αυτής. Έν 

αίτιον τής έ/ιλείψεως επιχειρημάτων είναι τούτο, δτι, δπως άλλοι, ουτω καί 

αυτός χαρακτηρίζει τά του Προκοπίου ώς όλοτελώς πλαστά, μέ μόνην τήν 

διαφοράν, δτι παρεμβάλλει τον χαρακτηρισμόν, δτι άποτελοΰσιν απλήν «άπή- 

χησιν τής πραγματικής εριδος κατά τό Πάσχα του έτους 526» 1 2. Υπέρ τής 

πραγματικότητος τής εριδος προσάγομεν ημείς τά επόμενα έπιχειρήματα. 

Πρώτον, ή σχετική διήγησις του Προκοπίου έχει φυσικός τινας απόψεις ή 

Αποχρώσεις, ώστε δεν φαίνεται δλοτελώς πλαστή. Άναφέρομεν δυο παραδεί¬ 

γματα. Αφενός, δεν έθιξε τήν υπεροχήν του Ρώμης ώς διαδόχου του Απο¬ 

στόλου Πέτρου, αλλά μόνον μετά ταΰτα, δτε προέβαλεν αυτήν δ πάπας. Άψε- 

τέρου περιωρίσθη εις τό ζήτημα τής άρχαιότητος του επισκόπου θρόνου τής 

Κωνσταντινουπόλεως, ουδόλως δέ έθιξε τό ζήτημα τής ίσότητος αυτού μετά 

του θρόνου τής Ρώμης. Άμφότερα δεικνΰουσι τον Προκόπιον, οίονεί περιο- 

ριζόμενον υπό των άμετατρέπτων ορίων τής πραγματικής εκείνης εριδος (ίδε 

ανωτέρω σελίδας .27 κ.Ιξ. καί 29 καί 30). Δεύτερον, Γρηγόριος δ Ναζιανζηνός 

έν Κωνσταντινουπόλει επ’ εκκλησίας αποτεινόμενος προς τούς Κωνσταντινου- 

πολίτας είχεν εϊπεί' «Υμείς ή μεγάλη πόλις, οι πρώτοι μετά τήν πρώτην (τήν 

Ρώμην) ευθέως, ή μηδέ τούτο συγχωροϋντες» (Λόγος 36, κεφ. 12, Μί^πο, 

τόμος 36, στήλη 280, έτους 380). "Ηδη τότε ακόμη οί Κωνσταντινουπολΐ- 

ται άντεποιοΰντο τήν πρώτην θέσιν απέναντι τής Ρώμης. "Αν λάβη τις 

ύπ’ δψιν, δτι οί Ανατολικοί τά εκκλησιαστικά πρεσβεία τής τιμής έκρινον 

επί τή βάσει τής πολιτικής αντιλήψεως, ήτο δυνατόν νά μή προκληθή συζή- 

τησις, δτε δ Ρώμης, έλθών εις Κωνσταντινοΰπολιν, έπρόκειτο νά λάβη τήν 

πρωτοκαθεδρίαν ; Τρίτον, ο πρεσβΰτερος Προκόπιος παρουσιάζει εαυτόν 

μετασχόντα τής εριδος ταύτης. «Ταύτα άντεβλήθησαν παρ’ ημών δπηνίκα δ 

1 ΤΗ. δοΗεηη&ηη έν ΟεΗΗπτΐ καί Η&τηπείί, Τεχίε απά ΙΙηίεΓβυοΗιιη- 

§;εη, 31, 2, σελίς Ι9δ. 

2 «Ν&εΗΗ&ΙΙ άεε τνΐιΉΙίοίιεη ΚοηίΙϊΗΙδ άεδ Οδίετη 526» (ΟεδοΗϊεΗίε άεδ 
Ρ&ρδίίυπίδ, τόμος Β’, 1933, σελίς 766). 

Η εις Κωνσταντινοΰπολιν μετάβασις τοΰ Ρώμης Ίωάννου του Α' 33 

Ιωάννης Ρώμης ήλϋθεν έν Κωνσταντινουπόλει» (Πασχάλιον Χρονικόν, 

Μί&ηε, τόμος 92, στήλη 1072α καί 1073ο), καί αλλαχού, «άπερ ημείς ώς 

χρηστά καί εύπαράδεκτα συναγαγόντες εμφανή πεποιήκαμεν» (αυτόθι, στήλη 

1073α), αν καί τό δεύτερον χωρίον είναι δυνατόν νά νοηθή ώς άναφερόμε- 

νον προ τής εριδος. 

Ενταύθα δυνάμεθα νά διευκρινήσωμεν, δσα δ πρεσβΰτερος Προκόπιος 

κατά τήν έριδα ειπεν, ϊνα δείξη, δτι δ επισκοπικός θρόνος τής Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως είναι αρχαιότερος τού τής Ριόμης. Έκτος τού ιστορικού πυρήνος, 

τον οποίον δΰναταί τις νά έξαγάγη εκ τοΰ έν τή συγγραφή τού Προκοπίου 

σήμερον κειμένου υλικού (ΐδε Ανωτέρω σελίδα 28), περισσότερα δεν είναι 

δυνατόν πλέον νά έξακριβωθώσιν, διότι έν τή συγγραφή ταΰτη έγιναν μετα¬ 

γενέστεροι επεμβάσεις, ώς έδειξεν ή νεοιτέρα κριτική ’. Συμφώνως προς τον 

μνημονευθέντα ιστορικόν πυρήνα, δ Προκόπιος έσχέτισε τήν Εκκλησίαν τής 

Κωνσταντινουπόλεως κατά τινα τρόπον μέ τήν δράσιν τού Αποστόλου Άν 

δρέου εις τά παράλια τού Εύξείνου Πόντου καί τά πέριξ. "Ηδη μίαν εκατον¬ 

ταετηρίδα προ τού Προκοπίου δ μέν Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννης δ Χρυ¬ 

σόστομος έν τινι Όμιλίφ αΰτού είχεν εϊπεί' «Ταύτα (ποιεί ή Κωνσταντινού¬ 

πολή) ή πόλις των αποστόλων ; ταύτα ή τοιούτον λαβούσα ύποφήτην (τον 

"Απόστολον Άνδρέαν ;)» (Μί§Π€, τόμος 56, στήλη 264), δ δέ πρεσβΰτερος 

τών “Ιεροσολύμων “Ησύχιος (Ί* 433) έν έγκωμίω εις τον Απόστολον Άνδρέαν 

έχαρακτήρησεν αυτόν ώς εξής. «“Ο πρωτότοκος, πρωτοπαγής τής εκκλησίας 

στύλος, δ προ τού Πέτρου Πέτρος, δ τού θεμελίου θεμέλιος, ή τής αρχής 

αρχή» (Φωτίου, Βιβλιοθήκη, κώδιξ 269). Εντός τοΰ περιβάλλοντος τούτου 

έγεννήθη, έμορφώθη καί έδρασεν δ πρεσβΰτερος Προκόπιος. Άλλα, πιθα- 

νώτερον, δ Προκόπιος δέν συνεζήτει αυτός απ’ ευθείας μετά τού πάπα, άλλ’ 

οσα είχε νά εΐπη, ύπεδείκνυεν αυτά εις τούς μετά τού πάπα συζητούντας, ώς 

λέγει αυτός ό ίδιος, «τήν σύστασιν οί Κωνσταντινουπόλεως έποιούντο» (Πα¬ 

σχάλιον Χρονικόν, Μι§;η6, τόμος 92, στήλη 1072β), επί τή υποθέσει, δτι τό 

χωρίον τούτο δέν Ανήκει εις μεταγενεστέραν εποχήν. 

7.~*Η νηό τον Ρώμης*Ιωάννον στέψις τοϋ αύτοκράτορος^Ιονατίνον. 

Είναι, άρά γε, αληθές, δτι δ Ρώμης Ιωάννης κατά τήν έν Κωνσταντι- 

νουπόλει πανηγυρικήν λειτουργίαν έστεψε τον αύτοκράτορα Ιουστίνον, άν 

καί ούτος είχεν ήδη κατά τήν άνάρρησιν στεφθή υπό τού πατριάρχου Κων- 

1 ΤΗ. ΒεΗεπηπηη, ΡΓορΗείΒΠιιη νΐίεε, 1907, σελίς τοϋ προλόγου ΧΤΙΙ 
καί ΧΙ,ΙΙΙ. 'Ο αυτός εν ΟεΗΗατά καί ΗδνηπεΗ, Τεχΐε ιιηά υηίεΓεηοΗυ.η^εη, 

31, 2, σελίς 178 καί έξης, σελίς 207 § 61, σελίς 300 § 82). 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 'Έχοζ ΚΔ' 3 
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σταντινουπόλεως (518) ; Την εΐδησιν ταΰτην έχει τό ΕίΒετ ΡοηίίίίοΜίδ, δ'χι 

δμως το «ρχαιότεοον κείμενον αΰτοΰ, άναγόμενον είς την εποχήν τοΰ Ροίμης 

Φήλικος τοΰ Δ' (526- 530), αλλά τό άναγόμενον είς την εποχήν τοΰ Ρώμης 

Κόνωνος (686-687). «Εί ,Ιιΐδίίηιΐδ Αιι^αείηε οάοΓ^νίί: βεεΠιπη Ιοίιαη- 

Π61Ώ, άβ οιιίηε ηΐδΐιίΐιΐΐδ ΟΟΓΟΠ&1115 051» ’. ’Ήδη ό ναΐοεΐιΐδ ήμφισβήτησε 

τήν εΐδησιν ταΰτην (Ρογιιιώ Ργ3.ποιο. I. 3 658, σελις 351). Άλλ5 έχει παρα¬ 

τηρητή, δτι ή στέψις τοΰ αΰτοκράτορος ήτο δυνατόν νά έπαναληφθή. Ούτως, 

δ Ηράκλειος έστέφθη επί τής νήσου Καλωνΰμου και έπειτα εν Κωνσταντι- 

νουπόλει εν τφ ναώ τής Αγίας Σοφίας υπό τοΰ πατριάρχου Σέργιου (610). 

Μιχαήλ δ Παλαιολόγος έστέφθη έν Νικαίφ (1258) καί έν Κωνσταντινουπό- 

λει καί τάς δυο φοράς υπό τοΰ πατριάρχου Αρσενίου. Ό Ιωάννης Καντα- 

κουζηνός έστέφθη εν Άδριανουπόλει υπό τοΰ πατριάρχου ^Ιεροσολύμων Λα¬ 

ζάρου (1346) καί έν Κωνσταντινουπόλει υπό τοΰ πατριάρχου Κωνσταντινου¬ 

πόλεως Ισιδώρου (1347) 1 2. £Ως εκ των μνημονευθέντων παραδειγμάτων φαί¬ 

νεται, τήν έπανάληψιν τής στέψεως συνίστων λόγοι πολιτικής σκοπιμότητος, 

όταν δηλονότι ή πρώτη στέψις είς τά δ'μματα τοΰ στεψθέντος έφαίνετο 

προσδεομενη έπαναλήψεως. Δΰναταί τις, προκειμένου περί τής δευτέρας στέ¬ 

ψεως τοΰ Τουστίνου, επίσης νά άνευρη τοιοΰτους λόγους. 'Όν τρόπον τά 

προς άνάκτησιν τής Δΰσειος πολιτικά σχέδια τοΰ άνεψιοΰ αΰτοΰ Ιουστινια¬ 

νού τοΰ Μεγάλου, ώς ανωτέρω εΐδομεν (σελ. 25), ήτο ενδεχόμενον νά έκαμψαν 

τον Ιουστίνον, ώστε νά πέση πρηνής καί προσκύνηση τον πάπαν, οΰτω τά 

αυτά πολιτικά σχέδια ενδέχεται νά έκαμψαν τον αυχένα αΰτοΰ, ΐνα στεφθή 

αΰτοκράτωρ έκ δευτέρου υπό τοΰ πάπα.Ή δευτέρα μάλιστα έκδοσις τοΰ ΙάβοΓ 

Ροιιΐίίίοαίίδ συνώψισε καί ήνωσεν άμφοτέρας τάς κάμψεις, καίπερ χρονικώς 

άλλήλων άπεχοΰσας. «Εΐ Ιτίδΐΐηαδ Αιι§\ΐ5ΐσ5 αάοΓανΐΐ Ιιεαίυιτι ΙοΙιαηηεηι, 

άε ειιίτΐδ ηιαηΐ5ιΐ5 εοΓοη&Ιιΐδ εδί», ήτοι δ αΰτοκράτωρ Ιουστίνος προσε- 

κΰνησε τον μακάριον Τωάννην, διά των χειρών τοΰ οποίου έστέφθη. Αλλά 

σήμερον γίνεται δεκτόν, δτι έν Κωνσταντινουπόλει είς πανηγυρικός λειτουρ¬ 

γίας, δτε δ αΰτοκράτωρ έκ σεβασμοΰ ΐστατο προ τοΰ αγίου βήμιατος μέ ακά¬ 

λυπτον τήν κεφαλήν, δ πατριάρχης εθετεν έπί τής κεφαλής αΰτοΰ τό στέμμα. 

Τοΰτο ό'μως δεν ήτο στέψις, ή έπανάληψις τής στέψεως, αλλά φιλοφρόνησις, 

έπιτρέπουσα είς τον αΰτοκράτορα νά μένη κατά τήν ιεροτελεστίαν μέ κεκα- 

λυμμένην κεφα?νήν. Επομένως, κατά τήν πανηγυρικήν εκείνην λειτουργίαν 

τοΰ Πάσχα τοΰ έτους 526, ό λειτουργών πάπας Ιωάννης έκαμεν είς τον 

1 'Η λεγομένη δευτέρα ή, όρΟότερον, τρίτη έκδοσις τοΰ Είθεν Ροπίίίίοαίΐδ 
επαναλαμβάνει τήν εΐδησιν* «Ουΐιΐδ (ρ3ρ£ε) ιυβηίίπαδ οατα §1οπ3 οοτοηίΐίυβ 651 

Ιιΐδίϊπαδ Αη^ηδΙιΐδ». 
2 \ν. 5 ί ο 1ε ε 1, Η3.8 1>γζ&ηΙΐηί3ε1ιβ Κτδηιιη&δΓβοίιΙ, έν Βνζ&ηΐίηίδείιε Ζείίδ- 

οΐιΐ'ΐίΐ, 1898, σελίς 526 και 528. 

αΰτοκράτορα Ιουστίνον, ο,τι κατά τήν μνημονευθεΐσαν συνήθειαν θά έκα¬ 

μεν δ πατριάρχης τής Κωνσταντινουπόλεως, εάν προΐσ.τατο τής λειτουργίας ’. 

8. ~ Ό θάνατος τον Ρώμης ’Ιωάννον τον Α', 

Τό Είβετ Ροηΐίίΐοαίίδ έν τφ άρχαιοτέρω κειμένφ δέχεται, δτι ή είς 

Κωνσταντινοΰπολιν σταλεΤσα επιτροπή έπέτυχεν έκεϊ δλους τους σκοποΰς, 

διά τους οποίους εστάλη, άλλ5 δ Όστρογότθος βασιλεύς Θεοδώριχος έδέχθη 

τους έπιστρέψαντας μετά δόλου καί μεγάλου μίσους, έταλαιπώρησεν αυτούς 

εις φύλακας ούτως, ώστε εντός αυτών μιετ’ ολίγον δ Ρώμης Ιωάννης άπέθα- 

νεν 2. Τής επιτροπής έπιτυχοΰσης δλους τούς σκοπούς αυτής, διατί δ Θεοδώ¬ 

ριχος έφέρθη πρός αυτήν κατά τον τρόπον τοΰτον. Τό πρόβλημα έθεσεν ήδη 

δ Καΐσαρ Βαρώνιος (Αηπαΐεδ ΕοοΙθ5Ϊ35ΐίοί, τόμος VII, 1596, Α, σελίς 105). 

Ό άγνωστος χρονογράφος τής Ραβέννης, τοΰ δ ποιου δΰο άποσπάσματα 

άνεκάλυψε καί Ιξέδωσεν δ Ερρίκος νάΐοδίιΐδ (1638), διά τοΰτο συνήθως 

ονομάζεται Αηοηγιηιΐ5 ν&ίβδί&ηιΐδ. Παρ’ αΰτοΰ μανθάνομεν τά επόμενα. 

"Οτε ο βασιλεύς Θεοδώριχος έν Ραβέννη αποτεινόμενος πρός τον Ρώμης 

Τωάννην, έθεσε τούς δΰο σκοπούς τής μελλοΰσης νά άναχωρήση είς Κων- 

σταντινοΰπολιν επιτροπής, ήτοι επιστροφήν των δημευθέντων άρειανικών 

ναών καί τών είς τήν δρθοδοξίαν προσελθόντων άρειανών, δ πάπας είχε τό 

θάρρος νά άποκροΰση τό δεύτερον. Ό Αποηγπιιΐ5 ναΐθδί&πιΐδ διηγείται 

τήν μεταξύ τοΰ πάπα καί τοΰ Θεοδωρίχου διαδραματισθείσαν σκηνήν. Ανα¬ 

φέρει τούς λόγους τοΰ πάπα. «"Ο θέλεις ποιεΐν, ποίησον τάχιον, ΐσταμιαι 

ενώπιον σου. Τοΰτο δέν σοι υπόσχομαι νά πράξω, καί είς τον αΰτοκράτορα 

οΰδέν τοιοΰτο θά εΐπω. Εις άλλα αιτήματα, τά οποία θά μοι άναθέσης, μέ 

τήν βοήθειαν τοΰ Θεοΰ θά έπιτΰχω τι παρ’ αΰτοΰ» (έκδοσις Τΐι. Μοπιπίδεπ, 

έν τοίς Μοπιιιηεηΐα Οεπηοηίεε Ηίδίοηοα, ΑυοΙοτεδ, τόμος IX, σελίς 326 

καί εξής). Είναι πιθανόν, δτι δ Θεοδώριχος τήν διεκπεραίωσιν τοΰ δευτέρου 

σκοποΰ ανέθεσεν είς άλλα μέλη τής επιτροπής. Ό Αηοηγιιιιΐ5 ν&ίεδίαηιΐδ 

πρός·τοΰτοις δίδει τήν επομένην πληροφορίαν. «Ό αΰτοκράτωρ Ιουστίνος 

1 Ο. δοΐιηϋτει·, ϋίε ετδίε ράρδίΐίοθε ΚΑίδει-ΙτΓοηηηβ:, 1923. Τοΰ αύ- 

τοΰ, Κίτεΐιε αηά Κκΐΐιιτ ίηι Μΐίίεΐ&ΐίετ, τόμος Α', 1936, σελίς 32. Ε. Ο & 8 ρ α τ, 

Οεδοΐιΐοΐιΐε άεδ Ρ&ρδΙίιιιηδ, τόμος Β' 1933, σελίς 188. 

5 Τό λατινικόν κείμενον έχει ώς εξής. «Οιππΐσ ρετ οπϋπευι αεί'3, δΐΐδεερίί 
8ϋηί ά τε&ε Τΐιεοάοτίοο οτιτη άοίο εί £Γ&ηάε οάίο... ί&ιηεη ίη ουδίοάΐβ οτηηεδ 
ετεπΐ3νΐί;, ίΐα πί Ιοθδηηεδ ιηοΓεΓείπιτ». Επαναλαμβάνεται καί έν τή δευτέρα ή 
όρθότερον τρίτη έκδόσει. «Οταπίσ οθΐίηυίδδεηΐ & Ιιΐδίίηο Αιΐ£ΐΐ8ίο, τεχ Τΐιεοάο- 

πειίδ θετείίοιίδ ειπη §Γ3ηάε άοίο εΐ οάίο δΐΐδοερϊί εοδ... ρηοδ Ισιηεη ίη οιΐδίο- 

άΐ3 οηιηεδ 3άί1ίε1οδ ετεηιανίί, ίΐ ηί 4ο1ΐ3ηπ65 ιχιοτεΓεΙηΓ*. 
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ύπεσχέθη, δτι δλα θά κάμη, άλλ’ ουδόλως δύναται τούς εις την ορθοδοξίαν 

προσελθόντας άρειανούς, νά άποκαταστήση εις την άρειανικήν πίστιν». Ούτως 

εξηγείται ή υπό τοϋ βασιλέως Θεοδωρίχου φυλάκισις τής εκ Κωνσταντινου¬ 

πόλεως έπανελθούσης επιτροπής. 

Ό Ιταλός κριτικός ΚοΒετίο Οεδδί έν Ναονο Ματαίοτί (1913, δίαάϊ 

ετίίΐα ρτε1ίπιίη3π, σελ'ις ΟΙ,ΙΧ) δέχεται, δτι ή φοάσις τού Αη.οηγηιαδ 

ν&ΐεείαπιΐδ «ςιιεηι (άοΒαηηεηι) ΤΒεοάοτίεαδ εαηι άοίο δαδεερϊΐ εζ ίη 

οίίεη.53 5Π3. εαηι 0556 ίαΒεΙ;» δεν εννοεί κυρίως φυλάκισιν τού Ρώμης Ίωάν- 

νου, άλλ’ δτι δ Θεοδώριχος διέταξεν αυτόν νά εύρίσκεται πάντοτε εις την 

διάθεσιν αυτού, δηλονότι, νά παραμένη διαρκώς έν Ραβέννα. Ό μετ’ ολίγον 

έπελθών φυσικός θάνατος τού πάπα έδωσεν εις δλην την ύπόθεσιν τραγικόν 

χαρακτήρα, ως εάν δ θάνατος προέκυψεν έκ των κακουχιών, τάς δποίας ύπέ- 

στη καί, άρα, είχε φυλακισθή. Άλλ’ ή εΐδησις τής φυλακίσεως τού Ρόίμης 

Ίωάννου τού Α' καί δ εκ ταύτης προελθών θάνατος αυτού μαρτυρούνται 

έπαρκώς, διότι άναφέρονται έν τφ άρχαιοτέρφ κειμένφ τού Ι,ίΒετ Ροηϋίίί- 

εαΐίδ (τό σχετικόν χωρίον ΐδε ανωτέρω έν αρχή τής όγδοης παραγράφου έν 

υποσημειώσει). Οί γράψαντες τό άρχαιότερον τούτο κείμενον επί Φήλικος 

τού Δ' (526- 530) ή επί Βονιφατίου τού Β' (530-532), τών δύο όλιγοχρο- 

νίων διαδόχων τού πάπα Ίωάννου τού Α', ή σαν σύγχρονοι τής εις Κων¬ 

σταντινούπολή μεταβάσεως τού Ίωάννου, εύρίσκοντο εις μικράν άπόστασιν 

από τής πόλεως Ραβέννης, δπου ούτος άπέθανεν, καί ήδύναντο νά άρυσθώ- 

σιν αξιόπιστους πληροφορίας. Ίσως, μάλιστα, παρεστησαν αύτόπται μάρτυ¬ 

ρες τού θανάτου αυτού 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΙΙΣ 

1 Διά την χρονολογίαν τής συγγραφής τοΰ αρχαιότερου κειμένου τοΰ Ιμθετ 
Ροηΐίίΐοείΐδ, Ϊδε Ηετζο£-Η&ιιο1ί, Κεειίεηο.νΐίίορόάΐε, τόμος 11 (1902), 

σελίς 442. 

ΕΑ ΌΕ3ΤΙΝΕΕ ΌΕ3 ΕΜΡΕΚΕϋΚδ ϋΕ ΒΥΖΑΝΟΕ 

Βα Πη άεε 6ΐπρ6Γ6ΐΐΓ5 άε Βγζ3ηεε π εΐέ ίοτί νατίέε. ζ)αε1ςαεδ απ$ 

ά’επίτε 6ΐιχ, ρΐαδ, ϋ 651 ντο!, εοηίτβίηζδ ρ3τ Ιεδ ένέηετηεηίΐδ φαβ ΡΗΓ 
&οαϊ ρ6Γ5οηπ6ΐ, οηϋ Ιεττηίηέ Ιεατ νίε ά&ηδ 1ε εαΐηιε εΐ ΡοαΒΙί ά’αη 
ηιοηαδίέτε *. Μβίδ, α οόΐε άε εεαχ ςαί δοηΐ άέεέάέδ άε πιοτί ηαΐατεΐΐε, 

ρΐαδ ά’αη Βαεϋεαδ ά εοηηιι αηε πιοτί νΐοΐεπίε. 

Εε ίοηάαίεατ άε ΓΕητρίτε ΒγζαηΙίη, ΟοηεΙαηϋη Ιβ Οταηά πιουταί, 

άε πιοτί ηπίιιτεΐΐε, Ιε 22 ηιπί 337. άαηδ 50η Ρ^ΐαϊβ ά’ΑεΒγτοη, ααχ 

εηνίτοηδ άε Νίεοηιεάίε, οα, έραίδέ άε ίπίί^υε εί αίίαίΒΚ ροτ αη ιΐδ3£6 

ίτορ ίτεςπεπί άεδ Βειίηδ οΗβαάδ, ίΐ δ*έΐ3ΪΙ τεΐίτέ. εδρεταηί ηυε 13 

δαΙπΒπΙέ άε Γαίτ Ιαί τεπότοΐί 1& 53ηΙέ. II αναίΐ τέ§;ηέ αη ρειι ρΐαδ άε 

Ιτεηίε 3ηδ εί έΐοΐΐ; άε 63 αηδ 2, δοη εοτρδ ίαί Ιτμηδροτίε α Οοη- 

δίΗπίίπορΙε 03Π5 αη εετευείΐ ά’οτ, τεοοανετί άε ροατρτε. νείιι άε Ια 

ροιιτρτε εί εουτοηηέ άιι άίαάέπιε, ΟοηδΙαηΐίη ία! άεροδέ 3α Οταπά 

Ραΐαΐδ, δατ αηε εδίταάε, εηΐοατέε ά’ίηηοηιΒτβΒΙεδ εΐίδηάεΐίετδ ά?οτ οίι 

Βτύΐαίεηί: άεδ είετ^εδ. δεδ δοΐάμίδ πιοηίαίεηί 1η §ατάε ηηίί εί ^οι1^ 

αυίοιιτ άε Ιαί εΐ Ιεδ ^εηεταιιχ εοιητπε Ιεδ Βαιιίδ άί§πίΐ3ίτεδ άε ΓΕηιρίτε 

νεηαίεηί Ιαί ρτέδεπίετ Ιεατδ 1τοηιπΐ3§·εδ, 3αχ Ηεατεδ ίίχεεδ ρατ 1ε 

οέτέτηοηίαΐ 30000111^6, ]αδηα,α ΙΊττίνεε άε Οοηδίμηοε II Λ. Οε άετπίετ 

ίί£ ίταηδροτίετ Ιε εοτρδ άε δοη ρετε ααχ δαίηΙδ-Αρόίτεδ άπηδ αη 

δοηιρίαεαχ ΙοηιΒεαα άε ροτρ1ΐ3'τε 4. 

ΟθΠ8ίαιιαβ 11 ιηοαταί άε τηαΐ3άίε. Αίοτδ ςαΥη 361. Β δε άίτί- 

§6311; νετδ Αηίίοοίιε, ίΐ ίαί ρτίδ, ό Τατδε, ά’αηε Ιε^ετε Πέντε, ςαΐ 

επιρίτ3 τ3ρίάετηεηΙ:. II άαΐ δΊττείετ άεηδ απε ρείΐίε Βοατ§·3άε, 

ΜορδΥετεηεδ, 3α ρίεά άα Τααταδ, δατ Ιεδ οοηίίηδ άε Ια Οίΐίοίε εί άε Ια 

1 Κ. Οπίΐίβηά, Οί Βυζαντινοί αύτοκράτορες καί ιό θέλγητρον τοϋ μονα.7 
στηρίου, Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, XXI (Ι951), Ρ· ?Ι5 · Ζ34· 

2 Οί. δατίουί Εαδέθε, νίί. Οοηδί. IV, 60-65, άϋ’ όοηηο Ιε τέαί Ιε ρΐιΐδ 
άέΐαΐΐΐέ όε 1& πιαί&άΐε, άε \ά πιοτί εΐ άεδ ίαηεταίΐΐεδ άε ΟοηδΙ^ηΙίη Ιε Οταηά. 

Οί. Τύεοά. 1ε Εεεί. I, 52-34; II, 2; δοζοιυ. III, 2; Ρΐιίΐοδίοτ^ε Π, ι6, \η ; 

Οεάτ. I, 519, Ζοπ^τ. III, 24, 5^· 

* Εαδέύε ; νΚ, Οοπδί;. IV, 66-67. 

4 Επδέόε, νίί. Οοπδί. IV, 7°-7' ; 3οζοιη. II, 34! Οεάτ. I, 5!9- 



38 Κ.. ΟυίΠδηά Εη άεδίίηβε άε$ ειηρεΓευίδ άε Β3'ζ&ηοε 

Ο&ρραάοοε, οα, 3ρΓέδ ευοϊγ Γεηάα αηε §τ3ηάε ρα3ηίΐίε άε βΐΐε, ΐΐ 

ίοηιΙ>3 άβηδ αηε 1οη§;αε εί άοαίοατεαδε &§·οηίε. II ηιοαταί ίε 3 ηονειηβΓε 

361, έ 153§ε (Ιε 44 3Π5> 3νοΪΓ Γέ§ηέ αη ρεα ρΐυδ (Ιε νίη£ί- 

ςιιαίΓε 3ηδ 
Ιουί&η, ραΐ δαεοέά3 εη 363 & Ιαίίεη, πιοαΓαί, Ιαί ααδδί, ΥΓαΐδεπι- 

Μαίιίεηιεηί, άε ιηοΓί ηΕίιίΓεΙΙε. ΑΙογη ρα’ΐΐ δε Γεηάπίί 3 ΟοηδϋαπΙίηορΙε, 

Ρ3Γ αη £γοι<1 ΐηίεηδβ, Π 3Γπνα 1ε ι6 ΙβνπβΓ 3642 Β&ά3δί3η3, 6οαΓ£3άε 

(3ε Οαΐ3ίΐε, δαΓ Ιεδ ίΓοηίΐεΓεδ άε Βΐίΐιγηΐε, οα, 1ε 1βηάεηΐ3Ϊη ηιαίΐη, οπ 

1ε ΐΓοανα χηοΓί (Ιαπδ δοη Ιΐί. II 3ν3Ϊί 33 3115 ^ Σιναΐί Γέ§·πέ αη ρεα 

ρίπδ (3ε 7 ηιοΐδ. Ε3 οβιίδε νέπί&1>1ε (3ε 53 ιηοΓί Γεδίε ίηεοηηαε. II 

δεπιΒΙε ραε, δ’έίηηί οουείιέ ά3ηδ αηε ε1ΐ3ΠΐΙ)ΐ'ε ηοανεΐίειηεηί ρ35δέε 3 

13 ε1ΐ3αχ, Π γ £ηί εΐοαίίέ ρ3Γ Ιεδ έηιαη&ϋοηδ (3α ε!ΐ3Γ6οη, ρηε Γοη γ 

3ναι! £311 βπιΙεΓ ροατ 3$53Ϊπϊγ εί ΓεεΙΐ3αΡίεΓ 13 ρίέεε. δείοη ά’ααίΓεδ, 

31 3αΓ3ΐΙ έίέ νΐείΐπιε ά’αηε ΐηάΐ§05ίΐοη οα ηιεηιε ά’αηβ 3ρορ1εχίε οα 

επίίη, δείοη Αιηηιίεη Μ&ΓοεΙΗη, ίΐ ΒαΓ3Ϊί έίό ειτιροίδοπηέ οα 35535δίηέ 

Ρ3Γ 5ε5 ρΓορΓεδ §3Γ(Ιε5 5. 

ΤΜθάθ8β I Ιβ Οταηά δε ίΓοανβΐί 3 Μΐΐ&η, οα ΐΐ Βδδΐδίαΐί 1ε ι6 

]3ηνίεΓ 395 I6 πι&Ιίπ α Ια εεΙέΙίΓαίΐοη (Ιεδ ]εαχ έραεδίΓεδ, ΙοΓδςαε δοη 

έίαί 553§:§:Γ3ν3 βΓαδςαεηιεηί. II δοα££Γ3ΐί άέίέ 3αρ3Γ3ν3ηί ά’ΙιγάΓορίδίε. 

ΑρΓέδ 1ε τεραδ, 1ε πιαΐ αγαηί 3η£ΐηεηίέ, Τΐιέοάοδε εηνογα δοη ίίΐδ 

ΑΓεηάΐαδ ρΓέδίθεΓ Ιε δρεεί3θΙε έ 53 ρΐ3θε ; ίΐ ηιοαΓαί 13 ηαΐί δαΐνΒηίε, 

3ρτέδ 3νοϊτ ΐ'έ^ηέ ιβ 3ηδ, ηιοΐηδ (3εαχ ]οαΓδ, εί 3 Ι’έ^ε άε 50 ^πδ Β. 

δοη εοΓρδ Ιαί ΐΓΒΠδροΓίέ 3 Οοηδϊαηίίηορίε εί άέροδε (33Π5 1ε ΓΠ3η5θ1έε 

(3ε ΟοηδίΒηίίη 4. 

Ατοαά%ν& ΓηοαΓαί, οη ΐ^ηοΓε (3ε ςαοί, 1ε ι ηΐ3ΐ 408, 3 Γέ§;ε άε 3^ 

3Π5 εί 3ρτέδ αη τέ^ηε άε 13 αηδ. II £αί εηίεΓΓε 3 Γέ^Ηδε άε δΒΐηίδ 

ΑρδίΓεδ, έ εόίέ άε 53 Ιεηιηιε, Εαάοχίε 5. 

Εε 20 ]3ηνϊεΓ 457- Μανοϊβη ηιοαΓ3Ϊί, 3ρΓεδ οίης ηιοΐδ άε ιηειίαάΐε, 

* 
ί 

ί 
ϊ 
ί 

ι 

1 Αηαη. Μβγο. ΧΧΓ, ι3> Γ4> χ5 ; ΕηίΓΟρε X; 3οογ. II, η ; ΤΗεοά. Ιε ΕεοΙ. 
ΙΤ, 32 ; δοζοηι. V, ι ; Ρΐιίΐοδί. VI, 5 5 ΟΗγοπ. Ρ&5ο. 533 : ΤΗεορΙι. Βοηη ηο, 

άε Βοογ 461 ιζ ; ΟεάΓ. I, 53τ> Ζοπεγ. III, 59- 
8 Αιαιια. Μ&ΓοεΙ. XXV, ίο; ΕαίΓορε X, Ογοβο VII, 3* ; Ζοζίαιε III, 35 ! 

5οογ. III, 26; ΤΙιεοάοΓε 1ε Βεοί. IV, 5» δοζοηι. VI, 6: Ρΐιίΐοδί:. VIII, 8; 

ΟίίΓοη. Ρ&δο. 3°°» Τΐαεορίι. Β. 84, άε Βοογ 54, 19 ; ΟεάΓ. I, 54ο; δηϊά&δ 5· ν. 

Ίοβιανός, Ζοη&Γ. III, 71 2, 73· 

5 Ζοζίιηε IV, 59, V, ι ; δοοΓ. V, 26 ; Τΐιεοά. 1ε Ρεεί. V, 25 ; δοζοιη. VII, 
29 ; Ρΐαίΐοδϋ. XI, 2 ; ΟΙγηιρϊοάοΓε, άαηδ Ρΐιοΐίοδ, Μγτίοΐϊΐ. εοά, 8ο ; 

4 Ζοζΐιηε IV, 59 ; 3οογ. VI, ι. 
5 ΟΙίΓοηΐεη πιίηοΓ& εά. Μοηιηΐδεη II, 69 ; δοεη VI, 23 ; δοζοηι. IX, ι ; 

Ζοζίηιε V, 34; ΤΗεοά. Ιε Εεεί. II, ίϊη. 
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3 133§;ε άε 6ο 3ηδ. II 3ν3ίί τέ^ηέ αη ρεα ρΐαδ άε δίχ 3Π5. II £αί 

εηίεΓΓε ά3Πδ Γε^Ιίεε άεδ δηϊηίδ-ΑροίΓεδ *. δείοη Ζοη3Γ3δ, Αδρ3Γ 3ΠΓ3ίί 

είέ δοαρεοηηέ ά’3νοΐΓ ειηροίδοηηέ Μ3Γθίεη 8. 

Εη ]3ηνίεΓ 474- Λ ηΐ3ΐ3άε άερυίδ Ιοη^ίειηρδ, 3α ροΐηί ραΜΙ 

ηε Ιαί Γεδί3ΐί ρΐαδ ςαε Ια ρε3α δατ Ιεδ οδ, ηιοαΓ3Ϊί άε 1& άγδεηίεπε, 

3 Γ3§;ε άε 73 &η5 6,1 3ΡΓ^5 3νοίτ τέ^ηέ \η 3Π5, 3 ραείραεδ ]οαΓδ όγ65 \ 

II £αί εηίεΓΓε ά3Πδ 1ε ηΐ3αδο1έε άε Οοηδί3ηίιη. δοη ρείΐί·£ί1δ, Σ,έοη II, 

355θθϊε 3α ίΓοηε 3 13 £ίη άε 473- ΐτΐοαΓ3ΐί άε ηα3ΐ3άίε 3α ηιοΐδ άε 

ηονεπιΙ)Γε 474 II έίβΐί ίοαί ]εαηε εί 3ν3ΐί Γε§ηέ άΐχ ιηοίδ 4. Αάοη άε 

νΐεηηε εί νΐείοΓ άε Τηηοηε 3ίίίΓΠΐεηί ραε Ζέηοη, δοη ρέΓε, νοαΐ3ηί 

ίαεΓ δοη ίίΐδ Εέοη II, 53 πιεΓε Ατίαάηε Ιαί 3αΓ3Ϊί δαίΐδίΐίαέ αη ηαίΓε 

εη£3ηί. Ε11ε 3αΓ3Ϊί οαοΐιε Εέοη II, ηα’εΐΐε 3αΓ3ΐί £3ΐί ΙοηδΠΓεΓ εί ςαί 

3αΓαίί νέεα ]αδρα53α τέ^ηε άε άαδίΐηίεη I, 3ίί3ε1ιέ πα οΐ6Γ§·έ ά5αηε 

ε^ΐίδε άε Οοηδίδηίΐηορίε 6. Μ3Ϊ5, εοηιηιε 1ε τεηιβΓραε ϋα 03η§;ε, ε’εδί 

Ιέ αηε ραΓε Ιέ^εηάε. 

Ιηήίη, 3α ρπηίεηιρδ άε 527, ίοηιΐ33Ϊί §Γ3νεηιεηί ηΐ3ΐ3άε. 0έά3ηί 

3αχ ΐηδί3ηθθδ άα δέπ3ί, Π δ’αδδοεΐαΐί έ ΓΕηιρίΓε δοη ηενεα Ιαδίίηΐεη I, 

1ε 4 ανπΐ. II ηιοαΓ3ίί ρεα άε ίεηιρδ 3ρΓ6δ, 1ε I αοαί 527 δαίίεδ 

ά’αηε βίεδδατε αη ρΐεά £3ΐίε ρ&Γ αηε ίΐέεΐιε, ςαΊΙ 3ν3ΐί τεςαε ]3άΐδ 

ά3Πδ αηε Ι)3ΐ3Ϊ11ε εί ςαί, πΐ3ΐ δοί§·ηέε, δ’έίβίί τοανεΓίε. II 3ν3ΐϊ 75 οη 

77 £ΐηδ ; Π 3ν3ΐί τέ^ηέ 9 3ηδ εί 22 ]οαΓ5 β. II ηε Ιαί ρ3δ εηίεΓΓε 3αχ 
δαΐηίδ-ΑρόίΓεδ, ιηαίδ, ίΓέδ νΓ3Ϊ5εηι6ΐ361εηιεηί, £αί άέροδέ 3νεε 1ε εοΓρδ 

άε 53 ίεπιηιε Εαρίιέηιίε, 3ϋ ηιοπαδίέΓε άε Ιεηιηιεδ άε ΓΑυ£οα8ί3, 

εοηδίΓαΐί ρ3Γ εαχ ?. 

Εε 14 ηονειαΙίΓε 565, ΛΙ&Ιίηΐβη I ηιοαΓαίί. II έί3ΐί 3£ε άε 83 βπβ 

εί ΐΐ 3ν3ΐί τέ§:ηέ 38 3.Π3, 3 ηιοΐδ εί 14 ]οαΓ5. δοη εοΓρδ ίαί εχροδέ 

ά3Πδ αη εεΓεεαΐΙ έΐενέ, 5ογ Ιεςαεί οη άέροδ3 δοη άίαάέηιε εί 53 ε1ιΐ3- 

πιγάε άε ροαΓρΓε. Όεδ ηιΐΙΙΐεΓδ άε εΐεΓ^εδ τεδίαΐεηί αΐΐαηιέδ εί Γοπ 

1 ΟίίΓοη. Ρ350. 592 4 5 ! ΤΗβοά. Ιο Εεοί. I, 7! Εν&£»\ II, 8; Οεάη I, 607; 

Ιοβΐ 171, Μα1α1»8 368· 
8 ΖθΠ3Γ. III, 121. 

3 Ενα^Γ. II, 17 ; Μαΐβίβ,δ 37^; ΤΗοορΙι. Β 185, άε Βοογ 120, ι ; Οεάη I, 

615, ΖοηηΓ. III, 130 ; Οίγε&δ 489, Μ&η&δδ. 127, Ιοεί 42· 

4 Τΐιεορίι. Β 185 - γ86 ; άε Βοογ 120, 6, 24. εί. Οδηάίάε 474 ; Εν&^Γ. II, 

οΐι. 17; Τΐιεοά. 1ε Εεοί. I, 27; Μαΐ&ΐαδ 376 ί εΐίΓοη. Ρ&δε. 599; ΟεάΓ. I, 615, 

ΖθΠ3Γ. III, Ι27· 

6 ϋα 03π§ε, Ρ&ηιΐΐ. Βγζ. 83. 

0 Α. Α. ν&δίΐίεν, Ιιΐδίίη ίΐιε ΡΐΓδί, ΗδΓν&Γά υηίν. ΡΓεδδ 195°, Ρ· 4·4· 
7 Α. Α. V η 5 ί Π ε ν, ορ.εϊί. 4*7 ' 4*9 5 Οί· Ε. ] ά η ί η, Ε& Οέο^ΓβρΙιϊε 

εεοΐ. άε ΓΕιηρ Βγζ. ιεΓε ΡδΓίΐε, Τοιηε XIΓ, Ρ&Π5 1953, Ρ· 59-6ο. 
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ΠπιίΕίί εη ςυΕηίίίε άε Ι’επεεηδ εί ίοηίεδ δΟΓίεδ άε ρΕΓίυιηδ. Ι/ίιηρβ- 

Γ&ίπεε δορίιίε, ίεηηηε άε άυδίίη II, Γεεουνπί 1ε εοΓρδ άε Ιυδίίηίεη 

ά’υηε έίοίίε ου έΐΕΐεηί ΓερΓβδεηίέδ βΓοάέδ Ιεδ ενέηεηιεηίδ Ιεδ ρΐυδ 

οεΙέάΓεδ άε δοη τέ^πε. Οη ΙτΕηδροΓίΕ δοη εοΓρδ Ευχ δΕίπίδ-Αροίτεδ εί 

οη 1ε άέροδΕ άυηδ υη δΕτοορΙίΕ^ε άε ηΐΕΓίηε ρΓβείευχ, άοηί ΓίηίέπευΓ 

εϊαίί τενέΐυ άε ΐΕΐηεΙΙεδ ά’οΓ εί ςυε Ιυδίίηίεη δ’έΐΕίί ίΕΐί ρΓερΕΓεΓ άε 

3οη νίνυηί *. 

Ιυ&Ιίη II, ςυί δουίίΓΕίϊ άερυίδ Ιοη^Ιειηρδ ά’υηε §·ουίίε άουίουτευ- 

δε εί ςυί άοηηΕΐί, άερυίδ υη εεΓίΕΪη ίειηρδ, άεδ δί§ηεδ ηΐΕηίίεδίεδ άε 

άέΓΕη§;0ηιεπί ά’εδρπί, ιηουΓΕίί 1ε 5 οοίοάΓε 57^· II ΕνΕΐί Γε§·ηέ 12 Εηδ, 

ίο ηιοίδ εί 2ΐ ]ουΓδ. II ίυί εηίεΓΓε άυηδ 1ε ηίΕυδοΙέε άε Ιυδίίηίεη, ά&ηδ 

υη ίοιηΠευυ άε γπεγΙ)Γ6 άε ΡΓοεοηέδε 8. 

ΤίΜτβ II, ςυί 01311 Εϋϋβίηί ά’υηε §ΤΕνε ηΐΕΐΕάίε άε ίοίε εί άοηί 

1ε δΕπΙε είΕΐί άενεηυε ίΓεδ εΙίΕπεείΕπίε, δεΓΕίί ΐοιηβε ίΓέδ §τΕνεηιεηί 

ιηΕΐΕάε, εη Εούί 582, ρουΓ Ενοίτ πιεπ^ο ά’έηοπηεδ ηιύΓεδ ρΓέεοεεδ, 

πίΕΐδ άε ηίΕυνΕίδε ςυΕίίίέ1 * 3. δεηίΕηί δοη είΕί δ’3§·§ΤΕνεΓ, ίΐ οουΓοηηΕ 

επιρεΓευτ δοη §·εηάΓε Μαυποε εί ιηουΓΕίί 1ε ΙεηάεηίΕΐη, 14 Εούί4. II 

ίυί άέροδε Ευχ δυίηίδ ΑρόίΓεδ άαπδ υη δΕΓθορ1ΐ3§;6 άε ηΐΕΓ^Γε νεΓί. 

II ενΕίί τέ^ηέ δευΐ 3 &ηδ ίο ηιοίδ εί 9 ΐουτδ \ 

Εε II ηΐΕΓδ 641, ΗέναοΙΐηδ, εοοεΒΙο ά’ίηίίπηίΐέδ, ηιοιίΓΕίί ά’ΗγάΓο- 

ρίδίε. II ίυί εηίεΓΓε Ευχ δΕίηίδ-ΑρόίΓεδ. νδείοη δεδ οΓάτεδ, δοη ΙοηιβεΕυ 

τεδίΕ ουνεΓΐ ρεηάυηί ίΓοίδ ]ουτδ εί §ΈΓάέ ρεγ δεδ ευηυςυεδ. II ΕνΕΐί 
Γε£ηέ 3ο Εηδ, 4 ηιοίδ εί 6 ]ουΓδ 

Αυ ηιοίδ άε δερίειηΐτε 685, Οοη&Ιαηίΐη IV ιηουΓΕίί ά’υηε επδε άε 

άγδεηίεπε, ΕρΓέδ υη τέ^ηε άε 17 αηδ εί 2 ηιοίδ 7 8. II ίυί: εηίεΓΓε Ευχ 
δΕίηίδ-ΑρόίΓεδ ®. 

1/6 ι8 ]υίη 74Γ· Ιβοη III IΊδαηνίβη ιηουΓΕίί ά’ΙιγάΓορίδίε, ου 

1 Τΐιεορίι. Β 372, άε Βοογ 241, 2 ; οί. Ενα°;Γ. IV, 40, V, ι ; ΟΙιγοϊι. Ρε50. 
688, ΟεάΓ. I, 68ο, Ζοπεγ. III, 173. Νΐο. ΟαΙΙ. XVIII, 31» 3.3· 

8 ΤΒεορΙι. δϊΐΉοε. 149 ; εί. 01ιγ. Ρεηο. 689, Ιοεί 445 ΖοηίΐΓ. III, 178. 
Ια νίε άε δαΐηΐ δ^αιέοη 1ε Ιευηε (Μϊβηε, ΡΟ 86, ο. 19Ο, Ιαδίίη II δεΓαίί ιπογΙ 
ίου : διέφΟαρτται τάς φρένας. 

8 ΤΗεορΙι. Β 388, άε Βοογ 252, 5 -6. 
4 Τΐιεορία. Β 388, άε Βοογ 232, 12-13; εί. Τΐιεορίι. δΐπιοο, 152. ΟΙιγοπ. 

Ράβε. 690. 
6 ΟεάΓ. 691. 

Β ΤΒεορΙι. Β 522, άε Βοογ 34ι» 12 - 13 ; ΟεάΓ. I, 752 > Ζοπεγ. III 215 -2ΐ6. 

7 ΟΙ^οαδ 517 ; εί- ΤΗεορΗ. Β 5521 άε Βοογ 361, 15 - ιβ ; ΟεάΓ. I, 77°· 
8 Νϊεερίι. ραίΓ. 4ΐ· 
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ά’υηε επδε άε άγδεηίεπε. II ίυί εηίειτέ άυηδ Γε§1ίδε άεδ δΕίηίδ-Αρδ- 

ίΓεδ. II ΕνΕΐί τέ§;η0 24 &η5ι 2 ηιοίδ εί 25 ϊουΓδ 
ΑΙοΓδ ςυ’ίΐ Γενεηβίί ά’υηε ηευνίεηιε εΕΐηρυ^ηε εοηίΓε Ιεδ Βυ1§Ε- 

τεδ, ΟοηβίαηΙίη V, Ευ ρπηίειηρδ άε 775· ^οπιΙιε πΐΕΪΕάε. II ευί άεδ 

ΕηίΙίΓΕχ Ευχ ΐΕΓηδεδ εί ίΐ ίυί ρπδ ά’υηε Πέντε δί νίοΐεηίε, ςυε Ιεδ ηιέ- 

άεείηδ άέεΐΕΓΕίεηί π’εη εύοιγ ]ΕΠΐΕί5 νυε άε δειηάΐΕΠΙε. Οη 1ε ταηιεηΕ 

ε ΑΓΟΕάίοροΙίδ (Ι,υΙέ-ΒουΓ^Εδ), ροτίέ εη ΙίίίεΓε ρεγ δεδ §·αΓάεδ εί άε 

1ε ε δέΐ^πινπε, οη οη ΓεηιΙίΕΓςυΕ ρουΓ δΕ Γεδίάεηεε άε Νίεοηιέάίε. 

ΑΙοΓδ ςυε 1ε Πυίευυ ίΕΐδΕίί εδεαίε εη νυε άυ εΐιαίευυ άυ δίΓοη§·γ1οη ου 

ΚγΙίΙοΠίοη 3, 1ε 14 δερίεπαίτε 775’ ΟοηδϋΕΠίίη V ίυί εηιροΓίέ ρεγ υη 

ΙεΓΓίΜε Εοοέδ άε ίίένΓε. II ΕνΕΐί 56 Εηδ εί ίΐ ανΕΐί Γέ§·ηέ 34 2 ηιοίδ 

εί 26 ΐουΓδ π. II ίυί εηίεΓΓε Ευχ δαίπίδ-ΑροίΓεδ. Ρΐυδ ίΕΓά, δουδ 1ε 

τέ^ηε άε ΜίεΗεΙ III, εη 855- 3011 άθΓρ$ ίυί εηίενέ άεδ δΕπιίδ-ΑρόίΓεδ 

εί 1)Γύ1έ δυΓ 1ε ίοΓυηι ΑηίΕδίΓΪΕηοη 4. 

Ιέοη IV, ίίΐδ άε Οοηδίαηίίη V, ηιουΓυί ίουί ^ευη0, ε 30 &ηδ, ΕρΓέδ 

νοίτ Γε^ηέ 5 *ηδ ιηοίηδ 6 ]ουΓδ. ϋ’αρΓέδ ΤΠέορΙίΕπε, Ι^εοπ IV έίΕΐί 

ρΕδδίοηπέ ρουΓ Ιεδ ρίεΓΓεδ ρΓεείευδεδ. ΕΠΙουί ρεγ 1ε ίευ άε εεΐΐεδ ςυί 

οΓΠΕίεηί 1ε εουΓοηηε, ρΐαεέε ρεγ Μαυποε Ευ-άεδδυδ άε Γυαίεΐ άε 

δΕίηΙε-δορΙιίε, Εέοη IV, ΕδδίδίΕηί ε Ι’οίίίοε 1ε 8 δερίειηΙ^Γε 780, £ίί 

άείΕοΙιετ εείίε εουτοηπε εί 1ε ρ!ε?ε δυτ δΕ ίείε. Ρυίδ, ίΐ ΡεηιροΓίΕ Ευ 

ΡΕίΕΐδ. δοη ίΓοηί δε εουνπΐ: ρΓεδςηε Ευδδίίόί ά’ΕπίΙίΓΕχ, ςυί ρΓονο- 

ςυέΓεηί υηε ίίένΓε ίηίεπδε εί ίΐ ηιουΓΕίί 1ε ]ουΓ πιεηιε 5. 

Ρε ι^γ οοίο^Γε 829, &ΡΓέδ υη τέ^ηε άε 9 &Π3 εί 9 ηιοίδ, ΜίοΙιβΙ II 

ιηουΓΕΪί δοίί άε άγδεηίεπε 6 δοίί άε εοΐίςυεδ πέρΙίΓείίςυεδ 7. II ίυί 

εηίεΓΓε Ευχ δΕίπίδ-ΑροίΓεδ Β, ά3Πδ 1ε ιηΕυδοΙέε άε Ιυδίίηίεη I εί άπηδ 

υη δΕΓθορ1ΐΕ§ε άε ηίΕτΗτε νεΓί άε ΤΙιεδδΕίίε 8. 

1 ΟεάΓ. I, 802 ; οί. ΤΗεορΗ. Β 635. άε Βοογ 4>2, 24-26. 
2 Οί. Ε. Ι&ηίη, Οοηδίαηΐΐπορίε Βγζαηίίηε, ΡαΓΪ5 Ι95°< Ρ· 4,2> 4ΐ5· 

8 Τΐιεορίι. Β 693*694- άε Βοογ 448, 13*23; οί. Ιοεί 52, Οίγοαδ 528, ΟεάΓ. 

II, 18, Ζοπεγ. III, 28ο - 28γ· νοΪΓ. Α. Βοιη6αΓά, Οοηδίαηίΐη V, εηιρεΓευΓ 

άεδ ΚοηίΕίηδ, ΡαΓίδ 1902, ρ. 57 οί ηοΐεδ 2, 3- 4· 
4 ΤΗεορΙι. Οί. Α. ΕοιηΒ&Γά, ορ.οΐί., ρ. 57. η- 5· 
4 ΤΒεορΙι. Β 702, άε Βοογ 453. 25 * 30 ; οί. Οίγοαβ 528, ΟεάΓ. II, 20 ; Ζοπηγ. 

III, 284, Οοηδί. VII ΡοΓρίιγΓ. άε αάιη. ΐπιρ., εά. Ογ. ΜοΓανοδΐΕ - ΙεηΕΐηδ, ρ. 

68, 6ι - 66, Β. 83 - 84. 

6 ΟεάΓ. II, 99 
7 Οεηεδΐοδ 50, ςυί 1ε ίαίΐ τέ&ηεΓ 8 αηδ εί 9 ηιοίδ ; Ιοεί 54. Βεοπ Ογειτππ. 

213, Βγητ. Μα§. 624, ΟεοΓ^εδ 1ε ιηοίπε 789· 

8 3γιη. Μα.ς. 624. 

3 ΟεάΓ. II, 99· 



42 Κ. ΟιιίΠαηά 

ΊΊιέορΜΙβ δοαίΐΓΒΪΙ άεραίδ ΙοπΕίειηρδ (3ε άγδεηίεπε. δοπ έί3ί: 

553£;£Γ3ν3 ΒΓηδςιαεηΊεηί: εη ]&πνίεΓ 842. Τοα]οιΐΓ5 εοηνΕΐηεα ςυε 

ΤΙιέορΙιοΒε, οοπιηι&ηθδηΐ; Ιεδ ΐΓοαρεδ 3αχί1ί3ΪΓεδ ρεΓδεδ εί: ρΓοείΕΐηε 

εηιρεΓεαΓ ρ3Γ εΐΐεδ εη 837- η53ί:ί:εηά3ίί: ςαε 53 πιοη ροιίΓ 5’εηιρ3τεΓ 

άα ίΓοηε, Τΐιέορϊιίΐε 1ε £ίί απείθΓ εί: άοηηα ΡοΓάτε άε Γέ^οΓ^εΓ εί άε 

Ιαΐ αρροΓίεΓ 53 ίείε. Ν’γ νογ3ηί: ρΓεδςυε άέ,ίέ ρΐαδ, ίΐ ίαΐΕΐί: άε δεδ 

ιτιβίηδ ΐΓεηιΒίΕηΙεδ 1ε νίδ3£ε άε ΤΙιέορΙιοΒε, εη άίδΕΠί : «Τα η’εδ άοηε 

ρΐαδ, ΤΙιεορΙιοΒε, ηί πιοί, ηοη ρΐαδ.» Ραίδ Π ΙοιώΒε ρΓεδςαε δαδδίΐόΐ: 

άαηδ απ άεΐίτε, ου ίΐ ρουδδ^ίΐ άεδ επδ 3ίίΓεαχ, ηε εεδδαηί: άε <ϋτε ςυ’οη 

Ιε άέεΙπΓαίΐ: 3 εοαρδ άε ίοαεί. Αγαηί: αρβΓςυ §οπ £3Γάε άα δεεαυ, 

ΤΗέοείάδίε, ροΓί3η£ αα εοα υηε ΐεδπε άα (Γΐιπδί:, ςαε εεΐυί-εί ΟΒεΙιαίί: 

3νεε δοίπ, ΤΗέορΗϋΙε Ιαί £ίί: δί^ηε ά^ρρΓοεΙιεΓ. Μβίδ ΤΗέοείίδίε, εοη- 

ν3ΐπεα ςυε Ια ναε άε Ι’ίεόηε ΐΓηΙαίί Τΐιεορίιίΐε, Γεοαΐ3ΐί;. Καηιεπε 

3αρΓέδ άε Τΐιεορίιίΐε, άοηΐ Ιεδ Εεδίεδ ί3ΐ53ίεηί: ΟΓοίτε ς[αΛΠ νοαίπιΐ 

3ΓΓ3ε1ιεΓ Ιεδ οΗενεαχ άε ΤΙιέοεΙίδίε, οη αρρΓοε1ΐ3 13 ΙεΙε άε εε άεπιίεΓ 

άεδ ηΐ3ίη5 άε 1’επιρεΓεαΓ ; ηιαίδ εεΐυί-εί δε 531511 άε Γίεόηε εί 13 Βείδα. 

3εδ άουίευτδ δε 03ΐιηεΓεηί: εΐ δεδ επδ εεδδέΓεηί. II ιπουΓαίί 1ε 20 ]αη- 

νίεΓ, 3ριέδ 3νοίτ τέ^ηε ΐ2 αηδ εί 3 ηιοίδ 

ΙΙ,έοιι VI, Εΐίείηί άεραίδ Ιοη^ίεηιρδ άε άγδεηίεπε, πιοαΓαί Ιε II 

11131 912, ά3Π5 53 466^^ 3ΠΠε0. II 3\'3Ϊί Γε§;πέ 25 3115, 2 ηιοίδ εί II 

]θ11Γ5 8. 

Εε 6 ]υίη 913* ΑΙβχαηάτβ, Ιχέι-ε άε Εέοη VI, δ’εί3ίί Ιενέ άε 13 ί3ΒΙε, 

ίνΓε ΟΟΠ3Ι116 ά’θΓάΐη3ΪΓε. ΑρΓέδ δ’είΓε ςαείςαε ρεα Γεροδε, Π 3ΙΙ3 ϊοπογ 

3 13 ρααπιε. δαίδΐ άε ΒΓυδςυεδ εί νίοΐεηίεδ άοαΙεαΓδ ίπίεδίίηαΐεδ, Π δε 

£ίί ππηεηεΓ 3α Ρ3Ι315, οα ϋ εχρίτΕΐί 1ε Ιεπάεηΐ3ίπ, τεηάαηΐ 1ε 53π§ 

ρ3Γ 1ε πεζ εί Ρ3Γ ΡατείΓε. II αναίί Γε§·ηε απ 3η εί 29 ΐουτδ εί έίβίί 

3§·έ άε 43 21115 *· 

Α1ογ8 ςα*ί1 δε ρΓερ3Γ3ΐ<: 3 αΙΙεΓ αίΙαςαεΓ Ιεδ ΑΓ3ΐιε5 εη δίείΐε, 

ΒαβίΙβ II £οιήΙ>3 δαΜίειηεηΙ ιη3ΐ3άε. Τβ 15 άεεειπΙίΓε 1025. 3ΐθΓδ 

ςα’ίΐ νεη&ίΐ: άε ηοηιηιεΓ ρ3ΐΓί3Γε1ιε άε ΟοιίδϋαηΗηορΙε Β3δί1ε, Π ηιοα· 

Γ&ίί:, 3^έ άε 68 3Πδ 4, 3ρΓεδ 3νοΐΓ Γέ§ηε δεαΐ εηνίΓοη 50 3Π5, εχ3είε- 

1 Οβηεδίοδ 73> ΤΙιεορΙι. Οοηί. 13Γ> 13.5 : δ3'ΐη. Μα§;. 646; Ιε πιοΐηε 
8ιο, Βεο £Γ3ηιιη. 228, 3οε1 54> 01γο&5 541. Ζοπ^γ. III, 380. 

2 ΤΙιεορΗ. ΟοηΙ. 317. δγηι. Μβ^. 715. ΟεοΓ^εδ 1ε πιοΐηε 870, Ι,εο Ογ3πι. 

285, ΟβάΓ. II 273. 555, Ιο^Ι 56, Ζοπειγ. III, 455'456. 

9 Τΐιεορίι. Οοηί. 380, 3γηι. Μ&£. 7Τ7, ΟεοΓ^εβ Ιε ηιοΐπε 873, Οε<ΪΓ. Π, 

277, Μ&η&δδέδ 231, άοεί 56. Ρεο §;γεπι. 288, Ζοπεγ. III, ^57'45§· 

4 ΟεάΓ. II, 48ο, ςηΐ έεπί: 7° ^πδ ; ΡδεΙΙοδ, ΟΙιγοπο^γ. εά. Κεπ&α1ά I, 

ρ. 24, ςηΐ άίί 72 3Π5 &ίηδϊ (^ιιε Ζοπεγ. III, 568. 

1,3. άεδίϊηέβ άεδ ειπρεΓεηΓδ <Ιε Βγζαηοε 43 

πιεηί; 49 3η3 0ΏΖ(1 111015 ’· 11 &ναίΐ: ά'αΙιοΓά Γε§ηε ααχ οοίέδ άε δοη ρεΓε, 
Κ.οηΐ3ίη II, ραίδ δοαδ Ιεδ Ιαίεΐΐεδ άε 53 ιηεΓε, ΠιηρέΓ3ΐΓίεε ΤΗέο- 

ρΐιαπο, άε ΝίεέρΙιοΓε II ΡΙιοΡαδ εί: άε Ιεαη I Τζίιιιίδ^έδ, εηδαίΐε 3νεο 

δοη ίτειε, ΟοηδίΕπΙΐη VIII. δοη τέ§:ηε Ιαί 1ε ρΐαδ 1οη§ άε Ιοαδ Ιεδ 

Γε^ηεδ άεδ επιρεΓεαΓδ 6γζ3ηί:ίη5 εί Γαη άεδ ρΐαδ 1οη§δ άε 1 ΠίδΙοιτε. 

II £αί: εηΐεπέ, δαί" δοη ΟΓάΓε, άαηδ Ια ρείίίε ε^Πδε άε ΙΤιαπιΙιΙε ιηοη3- 

δΐέί-ε άε δ&ϊηΙ-Ιεαη ΤΙΐ0θ1ο§·αε οα 1Έν3π§·έΗδΙε, ΙιΟΓδ Ιεδ ηιαΓδ, ηοη 

Ιοίπ άε ΡΗεΙιάοιιιοη 1 2. 

Οοιΐ8ΐα7ΐΙΪ7ΐ VIII, ςαϊ ηε ρΕΓία^εα ]3ηιαΪ5 ανεε Βαδίΐε II ςαε 1ε 

ΙιίΓε ά’ειηρεΓεαΓ, ΙοιηΙιαίΐ: §Γ3νεηιεηί: ιηαΐαάε, \ά ίΓοΐδϊέιηε αηπέε άε 

δοη Γ0£ηε. Εραίδέ ρ3Γ 13 νίε άίδδοΐαε ςα’ϋ 3ν3ΐί: ιηεηέε, δοη εαδ {αΐ 

νίΐε άέδεδρεΓέ εί ίΐ ιηοαΓ3ίί: 1ε 2ΐ ηονεηιΙίΓε 1028, βρΓέδ ηνοΐΓ τέ§:ηέ 

δεαΐ ΐΓοϊδ 3ηδ, ηιοίηδ αη ιηοίδ 3 4. 

Ε5ίηιρεΓ3ίπεε Ζοβ πιοαΓαί, ηρΓέδ απε εοαΓίε 3§οηίε, 3 Ρα^ε άε 

72 3Π5 4. ΕΠε Ιαί: επίεπέε άαηδ Ι'ε^Ηδε άα ιηοη3δί:0Γε άα Οΐιπδΐ: Αηίΐ- 

ρΐιοπείε. ίοηάεε ρ3Γ εΐΐε 5. 

ΟοηδίαΊΐϋΊΐ IX Μοηοηιαψηβ δοαίίΓαίΐ: 6ε3αεοαρ άε 1η §Όαηε, αα 

ροίηί: ςα'Π ηε ροαν3Ϊ1: ρΐαδ ηΐ3Γε1ιεΓ εί ςα’11 ηε Ιαί είΕΐί: ροδδίΒΙε άε δε 

άερίΕεεΓ ςαε δοαίεηα ρ3Γ άεαχ άε δεδ οίΙίείεΓδ β. Μαίδ ίΐ πιοαταί ά απε 

ίηιρΓαάεηεε. II ρΓεπ3ΪΙ: δοανεηί άεδ 63Ϊηδ ε1ΐ3αάδ εί δ εχροδΕί ειΐδαϊΐε 

ίΓεςαειηηιεηΙ: 3 ΡαίΓ Εοΐά. II εοηΐΓ3εί:3 αηε ρΙεαΓεδίε, ςαί ΓεηιροΓίΕ 

Γ3ρίάεηιεηΙ7. II πιοαταί 1ε η ]3ηνίεΓ 1055. ιιη τέ§;ηε άε 12 δΐΐδ 

εΐ 6 ηιοίδ, ηιοίηδ 12 ίοαΓδ. II £αί εηίεΓΓέ ά3Πδ 1ε ιηοηαδίέΓε άε δαίπΐ 

ΟεοΓ§0δ άεδ Μ3η§3ηβ5, ίοηάέ ρ3Γ Ιαί8. 

Βίεη ςαε ά’απ ίεηιρέΓαηιεηΙ ΐΓεδ ΓοΒαβίε, ΤΗέοάονα αναίΐ άε 
ίΓεςαεηΙεδ εΓίδεδ άε άγδεηίεπε. ΕΠε πιοαΓαί: 3 13 ίίη άα ιηοίδ ά’αοαΐ 

1056, 3 Γ3£ε άε 76 αηδ ΕΠε αναίΐ τεΕ-ηέ απ ρεα ρΐαδ άε ι8 ηιοίδ ,ή. 

1 θεά!-. II, 48ο, Οΐγΐιβδ 579* Ιθ«ι 6ο, ΡδοΠοδ, ΟΙαοη. ίά. Ζοηαι. 111,569· 

2 ΟειίΓ. II, 48ο, ΟΙγΙίΕδ 579, Ι^ 6ο. ΟΙ. Κ. ] & π ϊ η, Βε ΟεοΕΓβρΙιίε βοοί. 

Τοηιε III, ρ. 276. 
3 ΜΕΠΕδδέδ 257, Ιοεί 6ο, Θ1γ1ί35 580, Οε<Ιγ. II, 485; Ζοπεγ. III, 572'573· 

4 Ρδβΐΐοδ, ΟΙιγοπο^γ. εΛ. Κεηβπίά II, ρ. 5°· Ζοπεγ. III 647'648. 

5 Κ.. I ε ηϊ η, 1,3. ΟεοΕΓΕρΙιΐε εοεί., ρ· $ζο. 

6 ΟειίΓ. II, 6ιο, ΙοεΙ 63. 

7 Ρδείΐοδ, 01ιι-οηο£Γ. εά. Κ.εη&π1ά II, ρ. 7°"71· 

3 Κ. Ιαηΐη, Ι,ά Οέθ£Γ3ρΙιίε εοαί. ρ. 7ό - 81. 

9 Ρ δ β 1 1 ο 5, 01ΐΓοηο§;Γ. εά. Κειΐ3α1ά II, ρ. 82, Οε<3ι\ II, 6(2, Ιοεί 63, 

01γ1ί3δ 599· 
10 ϋ’ΕρΓέδ Ιοεί, ΤΙιέοάθΓ3 επγειΙ: τέ^ηέ άευχ 3ηδ εί δερί ιηοίδ, εί απ 3η 

δευίειπεηί, <Ι’3ρΓέδ 01γ1ί33. 



44 Κ. ΟαίΙΙαηθ Βα θεδίίηέε θεκ εηιρεΓεηΓδ θε Βγζαηεε 4δ 

Εε 15 αοάί ιιιδ, ΑΙβχϊδ I Οοηιηβηβ πιοαΓαίί. ϋεραίδ 1οη§;ίειιιρδ, 

ΡεΓπρετεαΓ δοαΗταίΙ (3ε ΓΐιαπιαίίδΓηεδ ααχ ρίεθδ, θοηί Αηηε Οοηιηέηε 

αίίπΒηε Ια εαηδε 3 αηε οΐιαίε θε οίιενηΐ εί Ρα£§Γαναίΐοη ά Ια δίαίΐοη 

θέβοαί, 4 Ιαςαείΐε ΑΙεχίδ I βΡαίΐ; εοηθαιηηέ ρεηθαηί θεδ Ιιεατεδ, ΙοΓδ 

θεδ ααθίεηεεδ ςα’ίΐ θεναίί θοηηεΓ ααχ βατοηδ ίτ&ηεδ θε Ια ιέΓβ Ογοι- 

δαθε Ε’έίαί θ’ΑΙεχίδ I Οοηιηέηε δ’α§;§·Γανα βπίδςαεηιεηΐ, επ αοάί 

ιιιδ. Αηηε Οοιηηέηε ηοηδ α Ιαίδδέ θε 1οη§·δ θέίαίΐδ δατ οείίε θεπιίέΓε 

ηιαίαθίε, ηαί θεναίί ειηροΓίεΓ δοη ρεΓε 2. Ό’αρΓέδ 1ε θΪΒ£ηοδίίε, Γαρ- 

ροΓίέ ραΓ 1ε Κ. Ρ. Β. ΕείΒ 3, ΑΙεχίδ I Οοηιηέηε δεΓαίί ηιοΓί θ’«αηε 

αδγδίοΐίε αί§;ηβ ραΓ εοπφΓεδδίοη θα ηιεθίαδίίη εί θα εοα, Γέδαΐίαηί 

θ’αηε ίαπιεαΓ ηια1ί§·ηε ά ένοΐαίίοη Γαρίθε, ρΓοβαβΙειηεηί αη δβΓοόπιε 

& θέβαί δοαραΙοί-ίάοΓαοίςαε.» ΑΙεχίδ I Οοηιηέηε ιηοαΓαί, νεΓδ Ιε δοίτ, 

1ε 15 αοάί. δοη εοΓρδ Γεδία αβαηθοπηέ θε ίοαδ. Οη Βεηδενεΐίί ά Ια 

Μίε, δαηδ Ιε εέΓεηιοηίαΙ ίΓ&θΐίιοηηεΙ, θαηδ 1ε ιηοηαδίέΓε θα ΟΗπδί 

ΡΙιίΙαηίΙίΓορε, δίίαέ ρΓέδ θα πιοηαδίέΓε θε ΟΙιοΓα 4. II έίαίί α§έ θε '/Ο 

αηδ εί αναΐί Γέ§ηέ 37 ^η5· 4 ηιοίδ 61 *5 ]οογ5 δ. 
Αα ρπηίεπιρδ οα ρεηθαηί Γέίέ ιι8ο, ΜαηηβΙ I Οοηιηέηβ ίοηιβα 

δτανεηιεηί ιηαΐαθε. Εε ηιαΐ εΐΏρίτα Γαρϊθειηεηί εί 1ε 24 δερίεπιβΓε 

ιχ8ο, Μαηαεί I εχρίΓα. II έίαίί α§έ θε 57 απ8 ^ *1 ^ναίί τέ§:ηέ 38 3118 

ηιοίηδ 3 ηιοίδ β. II ίαί εηίεΓΓέ θαηδ Γέ§4ίδε θα πιοηαδίέΓε θα Ραηίο- 

0Γ3ί0Γ, ηοη Ιοίη θε ΡεηίΓέε. Οη ηιίί, θεναηί δοη ίοηιβεαη θε πιαΓ^Γε 

ηοΐΓ εί δαΓηιοηίέ θε Ιιαίΐ ρείΐίδ θοιηεδ, αηε θαΙΙε θε πταΓ^Γε τοα^ε, 

δαΓ Ιαςαείΐε, δαίναηί Ια ίΓαθίίίοη Ιοδερίι θ’ΑππιαίΙπε εί Νίεοθέπιε 

αναίεηί εηΛααιηέ 1ε εοΓρδ θα ΟΗπδί, αρΓέδ δα θεδεεπίε θε ογοιχ. 

Μαηαεί I Οοηιηέηε Ραναΐί Ιαίί αρροΓίεΓ θ’ΕρΙιέδε εί Ιαί-ηιέπιε 1’αναίί 

ίΓαηδροΓίέε θα ροΓί θα Βοαί^οΐέοη αα ΟΓαηθ Ραΐαίδ, οα εΐΐε αναΐί είε 

θέροδέε 7. 

ΤΗέοάοτβ I Οαζβανίδ αΐΐαίί ιηαπεΓ δα ίΓοίδΐέηιε ΠΙΙε, Εαθοχΐε, ανεε 

ΡοΙ>εΓί θε ΟοαΓίεηαγ, εηιρεΓεαΓ Ιαίίη θε Οοηδίαηΐΐηορίε, ΙθΓδςα=ί1 

πιοαΓαί 1)Γαδςαεπιεηί εη 1222. II αναΐί εηίτε 45 ε1; 5° 3118 8 ε,: 3ναίί 

I 
ί 

Γέ§ηέ 17 αηδ. II ίαί εηίεΓΓέ α Νίεέε, θαηδ Ιε ηιοηαδίεΓε θΉγαείηιίιε, 

οά δε ίΓοαναΐεπί θεία εηίεΓΓέδ δα ίειηιηε, ΡΐπιρέΓαίΓίοε Αηηε εί δοη 
Ιιεαα-ρέΓε, Ρ'επιρεΓεαΓ ΑΙεχίδ III *. 

'Τβαη Ι£[ ναΐαΐζβδ δε ίΓοαναίί α Νίεέε, θε ΓείοαΓ θε δα εαπιρα^ηε 

θε Τΐιεδδαΐίε, ΙοΓδςα’αη δοΐΓ, α Ια ίίη θε ίένΓίεΓ 1255· ^ ρεΓθίί ΒΓυδ- 

ςαεηιεηί Ια ραΓοΙε εί ίοηιΐια δαηδ εοηηαίδδαηεε. II τεδία θαηδ εεί έίαί 

48 ΙιεαΓεδ ; τενεηα α Ιαί, Π έίαίί θ’αηε ραΙεαΓ εχίΓέηιε εί δαηδ ίοΓεεδ. 

Εεδ επδεδ θ’έρίίερδίε δε ρΓεείρίίεΓεηί, 1ε ρτεηαηί ααδδί 1>ίεη αα Ραΐαίδ 

ςα’εη ρΓοπιεηαθε α εΐιεναΐ. II δε ίίί ίΓαηδροΓίεΓ θαηδ αηε έ^ΐίδε θε 

δπηγΓηε, εεΙέ^Γε ραΓ Ια θένοίίοη θοηί εΐΐε έίαίί Ρο^εί, πιαίδ δαηδ 

τέδαΐίαί. II τενεηαίί ά Νίεέε, ΙοΓδςα’ίΙ ιηοαΓαί, 1ε 30 ηονεπιδΓε 1254» 

α§έ θε 6ο α 62 αηδ, εί αρΓέδ ανοίτ Γέβ-ηέ 33 3118 2· I* ίηί ΐΓαηδροΓίέ α 

Μα^ηέδίε εί ίαί εηίεΓΓέ θαηδ 1ε ηιοηαδίεΓε θε δοδαηθΓα, ςα’Π αναΐί 
Ιαί-ηιέπιε ίαίί εοηδίΓαίτε 1 2 3. 

ΤΗέοάοτβ II Εαβοαηβ ροΓίαϊί Ια ΙοαΓθε ΙιέΓέθίίέ πιαίαθίνε θε δοπ 
ρεΓε, θεαη III ναίαίζέδ Όε δαηίέ εΐιαηεείαηίε, έραίδέ ραΓ Ια ηιαίαθίε 

εί ραΓ Ιεδ τεηιέθεδ, ραΓαΙγδέ θ’αηε ηιαίη 4, ίΐ ιηοαΓαί νεΓδ Ια ίίη θα 

ιηοίδ θ’αοάί 1258, α Ρα^ε θε 36 αηδ, αρΓέδ αη τέ^ηε θε 2 αηδ εί 9 

ιηοίδ 4 * 7 8. II ίαί εηίεΓΓέ θαηδ 1ε ηιοηαδίέΓε θε δοδαηθΓα, οά τεροδαίί θέ]α 
δοη ρεΓε β. 

ΜίβΙιβΙ VIII Ραΐέοΐοβ/ιΐβ, έραίδέ ραΓ Ια νίε ίΓέδ θαΓε ςα’ίΐ ιηεηαίί 

εί αίίεϊηί θ’αηε αίίεείίοη ίηίεδίϊηαίε εΐιτοηίςαε, θαί ςαίίίετ Οοηδίαπ- 

ίίηορίε εη ηονεπιβΓε 1282 ροαΓ ιηαίεΓ Ια τένοΐίε θα δέάαδίοεΓαίοΓ θεαη 

Αη§τε Βαεαδ ΟοΓηηέηε, ρπηεε θε Τΐιεδδαΐίε 7. Μαίδ, ατπνέ ρΓεδ θ’αηε 

6οαΓ§αθε αρρείέε Ραεδηιε, ίΐ εαί θεδ ίαίδίεδδεδ εαΓθίαειαεδ ςαί Ροάΐί- 

§εΓεηί ά δ=αΙίίεΓ. δοη έίαί ειηρίτα ταρΐθεηιεηί εί 1ε νεηθτεθί ιε 

θέεεπι^Γε 1282, Π ηιοιίΓαίΐ, α§^έ θε 58 αηδ εί αρΓέδ ανοίτ τέ^ηέ 23 αηδ, 

Γηοίιΐδ νΐπ§;ί ^οαΓδ. δοη εοΓρδ ίαί ίΓαηδροΓίέ Ια ηαίί, δαηδ εέΓεηιοηίε, 

θαηδ αη ΙεΓΓαίη θέρεηθαηί θ’αη ηιοηαδίεΓε νοίδίη, οά ίΐ ίαί ίηΐιαιηέ 8. 

1 Αη. Οοηιηέηε, Βοηη II, 27Γ - 277» ΙνείΒ III, ρ. <59'Ι63· 

2 Αη. Οοηιη., Βοηη II, 365-380, ΡείΙ) III, 229-240. 

8 Αη. Οοηιη., ΡβΐΒ III, ρ. 236, ίίη άε Ια ηοίε ι 8ε Ια ρα§;ε 232. 

4 Κ. Ιαηΐη, Βα Οέο§;ΓαρΙιϊε εεοΐ., ρ. 539- 

5 Ιοεί 66. 

“ Νίεείαδ 288 ; }οε1 66. 

7 Νϊεείακ 289 ; οί. Κ. θα η ΐ η, ορ.εΐΐ., ρ. 53°) Οΐι&ΐαηάοη, θεαη 
II Οοηιηέηε οί Μαηαεί I Οοηιηέηε, Ραηδ 1912, ρ. 8ο6. 

8 Ο. ΑοΓορο!., Βοηη 34· 

1 Ο. ΑεΓοροΙ., Βοηη 35- 

2 Ο. ΑεΓοροΙ., Βοηη πο, 3πγ εείΐε (Ιαίε, ςαί άίίίέΓε 8ε οεΐΐε ςαε θοηηε 
Ο. ΑοΓοροΙΐίε, εί. V. Βαητεηί, Νοίεδ θε οΙίΓοηο^ΓαρΙιΐε εί θΊηδίοηε Βγζαη- 

ίίηεβ, Εεΐιοδ θΌτΐεπί ΧΒ (ΐ937)> Ρ· 162- 165. 

3 Νίε. θΓε§. I, 50· 

4 Τΐιεοθ. Βαδοατίβ, Βεί. ΧΒνΐΙΙ, είίέε ραΓ θ. Α. Ραραθοροαίοκ, 

ΤΗέοθοΓε II ΒαδοαΓίδ, εηιρεΓεαΓ θβ Νίεέε, ΡαΓίδ, 1908, ρ. 136. 

5 Ο. ΑογοροΒ, Βοηη 162- 164. 

6 Ο. ΑεΓοροϋίε, Βοηη 164. 

7 ΡαοΒγιη. I, 524 * 531 > Ν>ο· Ογο^ογ. I, 149-15°· 

8 ΡαεΗγηι. I, 531 - 532 ? Νίε. Ογο§;ογ. I, 150. 



46 Κ. Οιπίΐαηά Βα άοδίϊηέε (1εκ ειηροΓειίΓδ (1ε Βγζαηοε 47 

ΜίΜ IX ΡαΙέοΙορηβ, άοηί Ια δαηίέ έϊαίί οΐιαηεείαηίε άερηίδ αη 

ςει-ίαίη ίετηρδ, πιοηταίί 1ε 12 οείοΐιτε 1320, ά§έ άε 43 &π5< 'Ά 5αι1ε 
άε Ια νίοΐεηίε άοηίεητ ρη’ίΐ αναίί έρτοανέε ανεο Ια ίίη ίτα^ίςαε άε 

δοη ίίΐδ Μαηαεί, αδδαδδίηέ ραΓ εττεπτ *. 

Εη ]ηϊη ι34ε> ρΓέδίάεηεε άη δγηοάε, τεαηί ραΓ Αηάνοηΐο III 

ΡαΙέοΙορηβ, ροητ ίεηίετ άε τηείίτε ίίη α Ια φΐεΓεΙΙε Ιιέδγοίιαδίε, αναίί 

βεααοοαρ Γαίί^ηέ Γετηρετεατ, άέ]α δοαίίταηί. II δοτίΐί άε Ια άετηίέτε 

5βαιιεε ίτέδ άέρτίηιέ εί ίηί ρτίδ ά’αη νίοΐεηί αοοεδ άε ίίεντε. Εεδ 

ιηέάεοίηδ άε Ια Οουτ, εί ΐτοίδ ηιέάεοίηδ ίατοδ, αρρείέδ εη εοηδηΐίαίΐοη, 

ϊιίΓεηί; ά’αοοοτά ροιίΓ τεοοπηαϊίτε ςιιε ΓεηιρεΓεαΓ έϊαίί ρετάα. ί,ε 15 

]αίη 1341, Αηάτοηίο III Ραΐεοΐο&ιιε ηιοαταίϊ, α Ι’ά^ε άε 45 3Ω5> 3ΡΓέδ 

ανοίτ τέ^ηέ 13 αηδ 2. 

Εε 15 ίιιϊη Ι38 93> &αη Οαηίααΐζβηβ, ραί δ’έΐαίί Γείίτέ αιιρΓ08 

άε δοη £ί1δ, Μαηαεί Οαπίαοαζεηε, άεδροίε άε ΜίδίΓα, ηιοαταίϊ, ραείρηεδ 

]011Γδ αρΓ65 06 άθΓΠίεΓ 3. 

Α,ρτέδ ίίη Γ6§Ίΐε άε 52 αηδ, Ιοαη V ΡαΙβοΙοφιιβ ραί δοαίΓταΐί άε Ια 

^οαίίε άεραίδ άε 1οη§;αε5 αηηέεδ εί ραί έίαίί ηδέ ραΓ Ιεδ δοιιοίδ άε 

ίοαίε ηαΙιίΓε, ιηοηταίί, α 1°α£ε άε 6ι αηδ1, 1ε ιό ίέντίετ Ι391 Α 
Βε 2τ ίαίΐΐεί 1425, ΜαηιιβΙ II ΡαΙέοΙο^ηβ, ηιοαταίϊ εη ΐτοίδ ρυτδ 

ά’αηε αίίαρηε ά’αρορίεχίε. II αναίί εη ηηε ρτεηιίέτε αίίαρηε, εη 1422, 

ά Ια δηίίε άε Ιαρηεΐΐε Π αναίί τερτίδ ΙεηίεηιεηΙ Γηδα&ε άε Ια ραΓοΙε 6 *. 

II αναίί; 77 Άη8 ; άερηίδ δοη αδδοοίαίίοη αη ίτοηε, ίΐ αναίί τέ§;ηέ 52 

αηδ εί, άερηίδ Ια πιοτί άε δοη ρέτε, 34 3Ωδ· 11 ίηί 6η1:εΓΓέ &α ®οπ1' 

δίετε άη Ραηίοοταίοτ \ 

Εηίίη, Ιβαη VIII ΡαΙέοϊορίίβ, αίϊείηί άε Ια £οαίίε άεραίδ άε 

ηοιηΙίΓεηδεδ αηηέεδ, δαοοοηι6αίΐ α ηη αοοέδ, 1ε 3Ε οοϊοάτε Ι448- 'Ά 1 Ω£6 

άε 65 &Π5, αρτέδ ανοίτ τέ§ηέ 23 3-Π5, ίο ηιοίδ εί 15 ]οητδ 8. II ίηί 

επίεττέ 1ε ι6Γ ηονεηιΐιτε άαηδ 1ε ηιοηαδίετε άη Ραπίοοταίοτ ®. 

1 Νίθ. θΓ6£ΟΓ. I, 277· 
2 Νίο. Ογ££· I» 559'56ο, ςαί 1ε ίαϊί τέ^ηβΓ 12 αηδ εί 22 ΐοιίΓδ ; Οαηί. I, 560. 

3 I/. ΒΓεΒΐετ, νίβ εί πιογΓ άε Βγζ&ηοε, Ρ3.γϊ§, 1948, ρ. 447 6ί: ΓέίεΓεη- 

οεδ, ΝοΙε 2. Οί. Ρ. ΟΠαταπίδ, Βεδ Βροχχέα Χρονικά οοηιηιε δοητοε Ιιίδίοπςηβ, 

Β3Γ7,Σΐηίίοη XIΠ (1938), Ρ· 358. 

4 ϋηο&δ 48. 

Λ Ρ. ΟΒαταπίδ, ορ.οΐΐ., ρ. 357 - 358· 
6 δρίίΓαηίζέδ, Βοηη ιΐ7· 
1 δρΙίΓίΐηΐζεδ, Βοηη Ι2ΐ, ςηΐ 1ε ίαίί νίντβ 77 αηδ εί 25 ϊοητδ βί: τέ^ηβτ 42 

&Π5 ; ϋιΐ033 188. Οί. Κ. άαηίη, Βα Οέο^αρΒΐε εοοί., ρ. 532. 

8 ϋ11033 223: 8ρ1ΐΓ3ηΙζ65, Βοηη 203. 

9 8ρ1ΐΓ3ηίζεδ, Βοηη 203. Οί- Η. Ι3ηΐη, ορ-οΐΒ, ρ. 532· 

Αίηδί 37 εηιρεΓεητδ, άε ΟοηδίαηΗη ιβτ 1ε ΟΓαηά α Οοηδίαηΐίη 

XII, δοηΐ άέεέάέδ άε πιοτί ηαίατεΐΐε. Μαίδ ηη §ταηά ηοηιΡτε ά’εηίτε 

εηχ ηιοητηϊ αηίτειηεηί. 

Ττοίδ πιοητητεπί: α Ια δηίίε ά5ηη αεείάεπί. Τ1ιέθάθ8β II, εΐιαδδαηί 

αηχ εηνίτοηδ άε Οοηδίαηίΐηορίε, ίοηιΐια άε εΐιεναΐ άαηδ Ιε Ι,γ’ΐεοδ εί, 

δ’έΐαηΐ: ίταείητέ Ιεδ νετίεΐιτεδ άοτδαΐεδ, Π εχρίταίΐ Ια ηηίί δηίναηίε, 1ε 

28 ίηίΐΐεΐ; 45°· II αναίί ηη ρεη ρΐυδ άε 50 αηδ εί ίΐ αναίί τέ^ηε 42 αηδ 

εί 3 ηιοίδ, άερηίδ Ια πιοτί άε δοη ρετε Ατοαάίηδ \ Ιί ίηί ίηΐιηπιέ, άεηχ 

]οητδ ρΐηδ ίατά, άαηδ ηη ΙοηιΙιεαη άε ροτρίιγτε, αηχ δαίηίδ Αρόίτεδ, 

εηίτε δοη ρέτε εί δα ηιέτε, Εηάοείε 2, άαηδ 1ε ροτίϊςηε ποτά. 

Εη αοηί 886, Βα,ΒίΙβ Ρ>' ίηί §τίένειηεηί βίεδδέ αη εοητδ ά’ηηε 

σταηάε οΐιαδδε. Εη οετί έηοτηιε δ'έΐαηςα δυτ Ιηί εί 1ε δοηίενα άε δοη 

εΐιεναΐ ρατ δα οείηίητε. II αηταίί έίέ ίηέ, δί Ρηη άε δεδ νεηεητδ η’αναίί 

ά°ηη εοηρ ά’ερέε ίταηεΐιε δα οείηίητε. Βαδίΐε ιετ ίηί δί βοηίενετδέ ρατ 

οεί ίηοίάεηϊ ςη’ίΐ ίίΐ ίταηοΐιετ Ια ίέίε δητ 1ε οΐιαηιρ ά οεΐηί ςηί νεηαίί 

άε Ιηί δαηνετ Ια νίε, δοηδ ρτέίεχίε ρη’ίΐ αναίί ίίτέ δοη έρεε οοηίτε δοη 

δοηνεταίη. Βαδίΐε ίηί ρτίδ ά’ηη ίτέδ §τανε άέταη^εηιεηί ΐηίεδίίηαΐ, 

αοοοπιρα^ηέ ά’ηηε νΐοΐεηίε ίΐέντε. Οηείςηεδ ]οητδ ρΐιΐδ ίατά, 1ε 29 

αοηί, ίΐ ηιοηταίί 3. II αναίί τέ^ηέ ηη αη εί ςηαίτε ηιοίδ &νεο Μίοΐιεί III 

εί δεηΐ ι8 αηδ 5 πιοίδ εί δερί ]οητδ 4. 

,Τβαη II ΟοΜηβηβ ηίοηταί, Ιηί αηδδί, άεδ δηΐίεδ ά’ηη αοοίάεηί άε 

οΐιαδδε. 5ε ίτοηναπί εη ΟΠίοίε, ρτέδ ά’ΑηαζατΙιε, ίΐ εΐιαδδαίί, Ιοτδςη’ηη 

δαη^Ιίετ ίητίεηχ δε ρτέοίρίία δητ Ιηί. άεαη II Οοηιηέηε αίίεηάΐί Ια 

6είε άε ρίεά ίεττηε εί Ιηί ρΐοη^εα δοη έρίεη άαηδ 1ε εοτρδ. Μαίδ ρατ 

5ϋίίε άεδ νίοΐεηίεδ δεοοιίδδεδ ςηε Ια 6εϊε άοηηαίί ροητ δε Πβέτετ, Ιε 

οατςηοίδ άε Γειηρετεητ, τεπιρίί άε ίΐέεΐιεδ εηιροίδοηηέεδ, δε τεηνετδα 

εί 1’ηηε άεδ ίΐέεΐιεδ ίταηδρετςα Ια ηιαίη άε |εαη II Οοηιηέηε, γ ίαίδαηί 

ηηε ρτοίοηάε Ιιίεδδητε. Ροητ αττέίετ 1ε 5αη£, ίΐ εηί τεοοητδ ά ηη ρτο- 

οέάέ ετηρίο^^έ αίοτδ ρατ Ιεδ εΐιαδδεητδ. II ρτίί ηηε ρατίίε άε Ια ρεαη άε 

Γιιη άε δεδ ίδίοηδ εί Γαρρίίςηα δητ Ια Βίεδδητε. Μαίδ 1ε Ιεηάεηιαίπ Ια 

ρΐαίε αναίί εηίΐέ εί Γεηίίητε §·α£ΐια 1ε 6ταδ ίοηί εηίΐετ. }εαη II Οοιηηέηε 

τείαδα άε δε Ιαίδδετ αιηρηίετ 1ε Ρταδ, δοηδ 1ε ρτέίεχίε ςηε «οε η’έϋαίί 

ραδ ίτορ άε άεηχ ηιαίηδ ροητ ίεηίτ Ιεδ τέηεδ άε ΓΕιηρίτε». 48 Ιιεητεδ 

1 ΟΙιγοπ Ραδο. 589· 59°· 

2 ϋβ ΟδεΓΪπιοη. II, 646. 

3 Οοηοδίοδ 128; ΟεοΓ^εδ Ιο ηιοίηε 848; δγηι. Βο^οίΐι. 699; Βεο Ογειπ. 
262 ; Οο8γ. II, 248 ; Οΐ3Γ1ί38 552 ' 553- 

1 Ιοεί 55· 



48 Κ.. Οηίΐΐ&ηά 

ρΐιΐδ ίατά, 1ε 8 ανπΐ ιΐ43- ϋ ιηοαΓ&ίΙ, & Γ&£β άε 55 3Π5» &ΡΓ®5 ηΏ 

Γ6§;ηε άε 24 &Π5, η ιηοίδ εί 24 ]οητδ 

ϋη ρείίί ηοηιάΓε ά’εηιρεΓεητδ άγζαηίίηδ ηιοιιτηί δηΓ 1ε οΐιαιηρ άε 

ΒαίαίΠε. Εε 27 ]αίη 363- 3ΐθΓδ 4αε 300 3ΓΠ1έε Βαίίαίί εη ΓβίΓαίίε, ΙιιΙίβη 
ίαΐ άίεδδέ πιοΓίεΙΙθίιιεηί. Αγαηί έϋέ ανεΓίί ςηε Ια άέΓοηίε 5ε ηιείίαίί 

όαηδ Ιεδ Γ&η&5 άε δεδ ίΓοηρεδ, Ιηΐίεη, δαηδ Γενέίίτ 5α οηΒαδδε, εί 

δ’ειηραΓαηί ·3εη1ειηεηΙ ά’ηη βοαοΙίεΓ, δε ρΓεοίρίία άαηδ Ια ηιείέε. II 

ΓέίαΙ)1ίί Γοτάτε ρππηί δεδ Ιιοηιπιεδ, ιηαίδ ηη ]ανε1οί, ραΓίί οη πε δαίί 

<ρ0η, Ιηί είίίειιτα Ια ρεαιι (3η ΡΓαδ, Ιηί ρεΓςα Ιεδ οόίεδ εί ρέηέίΓα ρΓΟ- 

£οηάέηιεηί άαηδ 1ε ίοΐε. Εη νουΐαηί αΓΓαεΙιεΓ 1ε ΐΓαίΐ, Ιηΐίεη ηε Ηί ςηε 

δε Ι^ΙεδδεΓ α Ια ηιαίη εί ίοιηάα έναηοηΐ. δοη ίιηραίίεηοε άε ΓείοητηεΓ 

αη οοηιβαί, δοη α^ίίαίίοη τανίνέΓεηί Ια ρΐαίε, ςηί δε ιηίί α δαί&ηεΓ 

αΒοηάαΐΉΠίεηί. II νεηαίί άε Ιχμγο ηη νεπ-ε ά’εαιι Μοίιε, ΙοΓδςη’ίΙ 

εχρίτα. II έίαίί άαηδ δα 32έιηε αηηέε εί: δοη Γέ§;ηε η’αναίΐ άηΓέ ςηε 20 

ηιοίδ 1 2. δοη εοΓρδ £ηί εηιάαηιηέ εί ίηΐιηηιέ α ΤαΓδΟ, εοπιπιε ίΐ Γαναΐί: 

ρΓεδοπί. δοη εοΓρδ £ηί ίταηδροπέ εηδηίίε α Οοπδίαηίίηορίε εί άεροδέ 

άαηδ ηη δαΓΟορΙια^ε άε ροΓρΙιγΓε *. 

ναΐβηδ άίδραΓηί α Ια βαϊαίΐΐε ά’ΑηάππορΙε, εη 378. οη Ιεδ Κοηιαίηδ 

Γιιτεπΐ έεΓαδέδ ραΓ Ιεδ Οοίΐΐδ. Οη ηε τείΓοηνα ηιειηε ραδ 1ε εοΓρδ άε 

1’ειηρεΓεηΓ. II εδί ρΓοβαβΙε ςηε, άίεδδέ, ναΐεηδ Ιαί: ίΓαηδροΓίέ άαηδ 

ηπε οαβαηε ροηΓ γ είΓε δοί^ηέ. υηο ίΓοηρε άε Οοϊΐΐδ δηΓνεηαηΙ α οε 

ηιοιηεηί εί ίΓοηναηί άε Ια τέδίδίαπεε, ηιαίδ ι^πογηπΙ Ια ρΓεδεηεε άε 

ΓεηιρεΓεηΓ, ίηοεηάίεΓεηί Ια οαάαηε. Τοηδ εεηχ ςυΐ β’γ ίΓοηναίεηί ΙηΓεηΕ 

Ι^ηιΐέδ νίίδ $αη£ ηη, ςυί τένέΐα εηδηίίε αυχ Οοίΐΐδ Ια ιηοΓί άε Γεηιρε- 

τεηΓ. II έίαίί α^έ ά’εηνίΐΌη 5° ηηδ εί αναίί Γε§·ηέ 14 ηηδ, 4 «ιοίδ εί 

13 ]θ11Γ5 4. 
Εε 26 ]ηί11εί 8ιι, Ν'ίοβρΗοτβ 1βτ ίοπιάαίϋ άαηδ Ια άαίαϋΐε άέδα- 

δίΓεηδε ςη’Π ΙΐνΓαίί αη Ι^Ιιαη άε Βηΐ&απε, 1ε τεάοηία61ε ΚΓοηπι. Οε 

άεΓηίεΓ, αγαπί £αίί οοηρεΓ Ια ίείε άε ΝϊεέρΙιοΓε τ€Γ, Ια Ιίί ρΙαηίεΓ αη 

6οηί ά’ηηε ρίςηε εί Γεχροδα αίηδί ρεηάαηί ρΙηδίεηΓδ ]οιΐΓδ. Ρηίδ Π ίίΐ 

εηεΙιαδδεΓ 1ε ΟΓαηε άε ΡειηρεΓεηΓ άαηδ ηηε §;αΓηΐίηΓε ά’αΓ^εηί εί, 

1 Οΐηη&ιηοδ 24 · 25 εί 29 ; Νίοβίββ 53 - 55 £ί 62. 
5 Απιηι. ΜβΓεεΙ. XXIV, 5, ΐ'2! Ζοζίιαε III 23, Νΐο. ΟαΙΙ. X, 34; 3οογ. 

III, 2ΐ ; δοζοηι. VI, ι εί 2, Τΐιεοά. 1ε Βεοί. III, 2ΐ, 25; ΟΒγοπ. Ρ&δο. 551» 
ΖοηαΓ. III, 65-68. ΟΙ. }. Βίάεζ, Βα νίε <3ε ΡειηρβΓβυΓ Ιηΐΐεη, ΡαΓΪ%Ί93θ: 

ρ. 328 - 330. 
8 ΟεάΓ. I, 539· 
4 Αιηιη. Μ&ΓΟβΙ. XXXI, 13-14; I 3ϊ4 ; 8οογ. IV, 38; Τΐιεοά. 1ε 

Σ,εεί. IV, 36; δοζοιη. VI, 40 ; Ζοζπηε IV, 24; Ζοη&Γ. III, 82. 

Βα άεδίϊηέε άεβ εηιρεΓειίΓδ άε Βγζαηοε 49 

δηΐναηί ηπε αηείεηηε εοηίητηε εοηιηιηηε αηχ ίΓΪΙ>ηδ ΒαιΒαΓεδ άη ηοΓά 

άε ΡΕηΓορε εί άε ΓΑδΐε, ίΐ δ=εη δεπάί οοηιηιε εοηρε, άαηδ Ιεδ §ταηάδ 

άίηεΓδ ςα’ϊΐ άοηηαΐί α δεδ 6οίαΓάδ ΝΐεέρΙιοΓε γογ αναίί Γέβ-ηέ 8 αηδ 
εί ρΓέδ άε 9 ηιοίδ. 

Οοηδίαηίίη XI Σ,α&βανΐδ, ηηί, αη ηιοηιεηί άε Ια ρτίδε άε Οοπδίαηίί- 

ηορίε ραΓ Ιεδ ΟΓοίδέδ εη ανπ! Τ204, αναίί ραδδέ εη Αδίε ΜίηεηΓε ανεε 

δοη ΕεΓε ΤΙτέοάοΓε εί ςηί τέ§;ηα ηη αη, Ιηί ίηέ ίΓέδ νΓαίδεηιάΙαάΙεηιεηί 

οη ΐΉοηι-ηί άεδ δηίίεδ άε δεδ ίάεδδηΓεδ, α Ια 8αίαί1Ιε ά'ΑάΓαηιγίίίοη, Ιε 

19 ηιαΓδ 1205 2, εαΓ οη η’εηίεηά ρΐηδ ραΓίεΓ άε Ιηί, αρΓεδ εείίε άαίε. 

Εηίίη, 1ε άεπιίετ εηιρεΓεηΓ άε Βγζαηοε, Οοηδίαηίίη XII Όνα- 

(/αδβδ δηοεοπΊ^α εη ΙιεΓΟδ δητ Ιεδ τεηιραΓίδ άε Οοηδίαπίίηορίε, άαηδ Ιεδ 

ρΓετηίέΓεδ ΗεηΓεδ άη 29 πιαί Γ453- °η 6εαηεοηρ άε ρείηε α 
ΓείΓοηνβΓ δοη εοΓρδ. ΡοηΓ ένίίεΓ ά’είΓε τεοοηηη άε 1’εηηεηπ ρεηάαηί 

1ε εοιη6αί, ίΐ αναίί, εη είίεί, ςηίίίέ δοη εοδίηηιε ίηιρεπαΐ, εί η'αναίί 

εοηδει-νέ ςηε δεδ δοηΙίεΓδ εοηίεητ άε ροητρΓε εί δειηέδ ά5αί§1εδ βηχίεδ 

εη ογ. 03εδί α οε άέίαίΐ ςηε Ροη τεεοηηηί δοη εαάανΓε. Οη Ιηί οοηρα 

Ια ίείε, ςηί Ιηί αρροΓίέε α Μαίιοηιεί II. Οεΐηί-οί Ια ίίί εχροδεΓ ρεη¬ 

άαηί ηη ]οητ εί ηηε πηίί, ρηίδ, αρΓεδ Ρανοίτ Γαίί ΓεηιρΙίΓ άε ραίΐΐε, Π 

Ια Ιίί ρτέδεηίεΓ α ίοηίεδ Ιεδ εοητδ άΌπεηί. ΡαΓ οοπίΓε, ίΐ άοηηα 

ΡοΓάΓε άε ίαίτε ίηΙιηπιεΓ 1ε εοΓρδ άε Οοηδίαηίίη XII ραΓ Ιεδ οΐκέίίεηδ, 

ανεο ίοηί 1ε οεΓεπιοηίαΙ ίΓαάίίίοηηεΙ ροητ Ιεδ ειηρεΓειίΓδ άε Βγζαηοε 8. 

ΙΙη §;Γαηά ηοηιΡΓε ά’εηιρεΓεηΓδ οοηηηί ηηε £ίη ΐΓα§·ίςηε. ΑρΓθδ ηη 

Γο&ηε άε 27 £ηδ εί ρΓέδ άε 3 πιοίδ, Αηαδίαδβ ί^' ΓηοηΓαίί 1ε ιογ ίηίΠεί 

5ΐ8. δα ηιοΓί εδί άίνεΓδεηιεηί ταρροΓίέε. ϋ’αρΓεδ Ιεδ ηηδ, ίΐ αηΓαίί είέ 

£Γαρρέ άε άέηιεηοε ραΓ ϋίεη 4. Ό’αρΓεδ ά’αηίΓβδ, οη Ιηί αναίί ρΓεάίί 

ςηΊΙ δεΓαίί ίηέ ραΓ Ια ίοηάτε. Αηδδί αναίί-ίΐ £αίί οοπδίΓηΪΓε ηη &Ρ>γϊ 

δοηίεΓΓαίη ςη’ίΐ ρεηδαίί είΓε ά Ραίοτί άε ίοηί εί αναίί-ίΐ £αίί αηιεηεΓ 

άαηδ ίοηδ Ιεδ αρραΓίεηιεηίδ άη ΟΓαηά Ραΐαίδ, ραΓ άεδ οαηαΐίδαίίοπδ, 

Γεαη άε Ια ΟίίβΓηε ΚΓοίάε. ϋη νίοΐεπί οΓα^ε έίαηί δηΓνεηη, Αηαδίαδε 

ιεΓ £ηί £οηάΓογέ, αΙοΓδ ςη3ί1 οοηΓαίί άε οοίέ εί ά’αηίΓε ροηΓ δε ηιείίΓε 
α Ραβπ 6. 

1 ΟεάΓ. II, 42 ; ΤΗβορΙι. Β 763 - 764. Οε Βοογ 49° - 49(» ΤΒεορΙι. Οοπί. ίο - ιι. 
2 Νίοέί&δ 798- 799 1 νπίβΙι&Γάοηίπ, βά. Ρ3Γ31 II 132 -133· Οί. Β. 8ΐηο- 

§ο\νΐίζ, ϋΒθΓ άεε Βγζεηίιηίδοϊιε ΚαίδεΓίυιη ηεοΐι άεηα IV Κγ611ζζιι£6 (1204- 
1205). Β3^ζ. ΖεΐίδοΙίΓ. 45 (1952), Ρ· 353 - 356. 

8 Οί. Β. ΒτέΙιίθΓ, νίε εί πιοτί άε Β^’ζαηεε, Ρεπδ 1948, ρ. 525 εί Ιεδ 
Γείετεποεδ ειιχ δοητοεβ, Νοίε 2. 

4 ΤΗεορΙι. Β 254, ^ε Βοογ 164 19. 

6 ΟεάΓ. I, 636; δεπρί. οη§. ΟΡ, εά. ΡΓε§;εΓ II, 272 ; Ιοε! 43· 
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50 Κ. Οιπίΐαηά 

Ο’ειρτέδ Μαΐαΐαδ, ίΐ είαίί α^έ άε 90 *ηδ εί 5 ιηοίδ \ II ίαί εηδενεΐί 

άμχ δαίηίδ-Αροίτεδ, α εόίέ άε δα ίετηπιε Ατίαάηε, τηοτίε αναπί Ιαί2. 

Ζβηοη τηοαταί νταίδετηβίαβίεηιεπί Ιαί αηδδί άε πιοτί νίοΐεηίε Οη 

η’εδί ραδ ά’αεεοτά, εη είίεί, δατ 1ε £εητε άε δα πιοτί, ϋ’^ρτέδ 

Μαΐαΐαδ, Ζεηοη δεταίί πιοτί άε άγδεηίετίε 3. Μαίδ, ά’αρτέδ αηε ίτα- 

άΐίΐοη ρΐαδ ίτέςηεηίε, Ζεηοη είαίί έρίίερίϊραε εί δεδ ετίδεδ δε ηιαηϊ- 

ίεδίαΐεηί δατίοηί Ιοτδςα’ίΐ είαίί εη έίαί ά’ίντεδδε. Εα ηαίί θα 9 αντίΐ 

49ΐ, αρτέδ άεδ εχεέδ άε ίαΜε, Π εαί πηε ετίδε δί νίοΐεηίε ςα'ίΐ ίοηιάα 

επ δγπεορε. 5εδ εΙιατηΒεΙΙαηδ 1ε ετιιτεηί πιοτί εί, αρτέδ Ιαί ανοίτ εηίενέ 

5εδ νέίεπιεηίδ, 1ε Ιαίδδέτεηί έίεηάα δατ αηε ρΐαηεΐιε. Αα ]οατ, οπ 1ε 

εοαντϊί ά’αη Ιίπεεαΐ εί Ατίαάηε 1ε ίίί ίταηδροτίετ ταρίάετηεηί εί δαηδ 

\ά ιηοίηάτε εέτέτηοηίε ααχ δαίηίδ Αρδίτεδ, οη Γοη ίετηια 1ε ΙοτηΓεαα 

ανεε αηε έηοππε ρίεττε. Ε11ε γ έίαΒΙίί αηε £ατάε ανεε Γοτάτε, δοαδ 

ρείηε άε πιοτί, άε ηε Ιαίδδετ αρρτοείιετ ρετδοηηε ηί ά’οαντίτ εηχ-τηέιηεδ 

1ε ίοπιβεαα, ςαοί ςα’ίΐ αττίναί. Οτ, Ιεδ £ατάεδ επίεηάΐτεηί ρεηάαηί 

άεαχ ηηίίδ Ιεδ ετίδ ΙατηεηίαΜεδ άε Ζεηοη, ηαί Ιεδ δαρρίίαίΐ ςη οπ 

οπντίΐ 1ε ίοτηάεαα εί ηα3οη 1ε εοηάαίδίί άαηδ αη πιοηαδίετε. Μαίδ, 

τεδρεείαειιχ άε Ια εοηδί^ηε, Ιεδ £ατάεδ ηε Ιιοη§;έτεηϊ ραδ. Εοτδςα οη 

οαντίί 1ε ίοηιάεαα, ρΐηδίεατδ ]οατδ ρΐαδ ίατά, οη ίτοανα Ζεηοη ςαί 

αναίί άένοτέ δεδ Γταδ εί δεδ εβαπδδατεδ *. II αναίί 6ο αηδ, ά’αρτέδ Μα- 

Ιαίαδ δ, εί αναίί τέ§;ηέ ι6 αηδ εί άεηιί, άεραίδ Ια πιοτί άε Εέοη. II γ α 

Πεη άε τειηατςαετ ςαε Οέάτέπε εί Μαπαδδέδ ταρροτίεηί ςαε Γοη άίδαίί 

3πδδί ά’Αηαδίαδε ςα’ίΐ 3ν3ΐί έίέ επίεττέ νίναπί 6 *. 

Βα8ΪΙΪ8θθ8 πιοαταί άε 13 πιε πιε πιοτί, εη ^77* 3ΡΓέ5 αη τέ^ηε άε 

άεαχ αη δ. ΑΓαηάοηηέ άε ίοιίδ, Β3δί1ίδεοδ δ’έίαίί τέία^ίέ ανεε δα ίετηπιε 

εί δεδ εηίαηίδ α δαίηίε-δορίιΐε ; Π άέροδα Ια εοατοηηε ίτηρέτίαίε δατ 

Γααίεΐ, ραίδ ίΐ δ’εηίεπηα άαηδ 1ε βαρίίδίέτε. $ατ Ια ρτοιπεδδε ραε Ιαί 

3ναίί ίαίίε Ζεηοη άε ηε ραδ Ιαί όίετ Ια νίε, δ’ίΐ δοτίαίί άε Γέ^Ηδε εί 
επ£3§έ ρατ Ιε ραίτίατεΐιε 3 1ε ίαίτε, Βαδίΐίδεοδ ηαίίία 3αίηίε-3ορ1ιίε. 

Μαίδ αιιδδΐίόί !ε δέηαί εί 1ε δγηοάε ρετπιαηεηί 1ε άέεΐατέτεηί εοαραΒΙε. 

11 ίαί Ιταηδροτίέ ανεε δα ίεηιηιε εί δεδ εηίαηίδ άαηδ Ια ίοτίετεδδε άε 

Είπιηαί, ρτέδ άε Κοαί^οαβοδ εη Οαρραάοεε. Οη Ιεδ ]εϊα άαηδ αηε ίοατ, 

1 Μ&1&1&5 409· 
2 Οεάτ. I, 636. 
3 Μ&ΐαΐαδ 39*· 
4 ΤΒεορΙι. Β, 2ΐο, άε Βοογ ΐ35« 31 ; Οέάτ. I, 622, Μδηαδδέβ 131-132; 

01γ1ί&5 492· 
6 Μ&1&1&5 39 ι· 
η Ιοεί 43 * 44 άέεΐ&τε ςυ’Αη&8ί&86 ηιοαηαί άε εείίε ίβεοη. 
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§·ατάεε ρατ άεδ δεηίίηεΐΐεδ ςαΐ εηιρεείιαίεηί ςιαίεοηςαε ά’εη αρρτοείιετ- 

Οη Ιεδ ίτοανα, Βαδίΐίδεοδ, δα ίεηιηιε Ζέηοηίάε εί δεδ εηίαηίδ, ηιοτίδ άε 

ίτοίά εί άε ίαίηι, δε ίεηαηί ειηΐιταδδέδ Ιεδ αηδ Ιεδ ααίτεδ 

ΟοηεΙαηί ΤΙ δε ίτοαναίί α δγταεαδε άεραίδ δίχ αηδ. Ι,ε 15 ]αί11εί 

668, αίοτδ ςα’ίΐ έίαΐί αα άαίη άε Όαρίιηέ, Γοίίίείετ Αηάτέ, ίίΐδ άα ρα- 

ίτίεε ΤτοϊΙοδ, αρτέδ Ιαί ανοίτ αττοδέ 1ε εοτρδ ά5εαα εΐιααάε, 1ε ίταρρα 

νίοΐεηιηιεηί ανεε απ ναδε α Ια ίείε εί δ’εηίαίί ααδδίίοί. Εεδ §ατάεδ, 

έίοηηέδ άε ηε ραδ νοίτ δοτίίτ Γειπρετεατ, ρέηείτέτεηί άαηδ 1ε Βαίη εί 

ίτοανέτεπί Οοηδίαηί II ηογέ άαηδ Γεαα πιέΐέε άε δαη§·. II αναίί τε§ηέ 

27 2Πδ εί ίΐ είαίί α§·έ άε 38 αηδ 2. 

Α1βχί8 V ΜηνζαρίιΙβ, ςαί, Ιοτδ άε Ια ρτί$ε άε Οοηδίαηίΐηορίε ρατ 

Ιεδ Οτοίδέδ, άε Ια ΐνέηιε Οτοίδαάε, εη 1204, αναίί τέαδδί α δοτίίτ άε Ια 

εαρίίαίε, ίταςαέ ρατ Ιεδ Εαίίηδ, νίηί ίίηαίετηεπί δε τέία§:ίετ α Μοδγηο- 

ροΐίδ, ααρτέδ άε δοη 6εαα·ρέτε, ΑΙεχίδ III Αη£ε. Μαίδ Πδ ηε ρατεπί 

δ’εηίεηάτε Ιοη^ίετηρδ, εατ Γαη εί Γααίτε εΐιετεΐιαίεπί α δ’επιρατετ άα 

ροανοίτ. Ροατ τεδίετ τηαϊίτε άε Ια δίίααίίοη, ΑΙεχίδ III Αη^ε ίηνίία 

ΑΙεχίδ V εί δα Γεπιηιε Εαάοείε α νεηίτ ρτεηάτε αη άαίη εΐιεζ Ιαί. Μαίδ, 

άεδ ςμΡΑΙεχίδ V εαί ρέηέίτέ άαηδ Ια δαίΐε άε Βαίηδ, Ιεδ §·εηδ άε δοη 

6εαα-ρέτε δε ]είίέτεηί δατ Ιαί εί Ιαί ατταείιέτεηί Ιεδ γευχ, πιαί^τέ Ιεδ 

ετίδ άε δα ίειπτηε. δέρατέ άε δα ίετηπιε, ςαε δοη 6εαα-ρέτε τείεπαίί 

ηια1§:τέ εΐΐε, ίηγαηί άε τείταΐϋε εη τείταίίε, Π δ’αρρτέίαίί α ραδδετ εη 

Αδίε Μίηεατε, Ιοτδςα’ίΐ ίαί αττείέ ρατ Τΐιίεττγ άε Εοοδ, ςιπί 1ε εοηάαί- 

δίί α Γεηιρετεατ Βααάοαίη I. Οε άετηίετ 1ε εοηάατηηα α ανοίτ Ιεδ οδ 

βτίδέδ, εοτηηιε ίΐ Ιεδ αναίί Βτίδέδ αα ]εαηε ΑΙεχίδ IV. Οπ Ιε ίίί τηοη- 

ίετ δατ Ια εοΐοηηε άε Τΐιέοάοδε 1ε Οταηά, δατ Ιε ίοτατη άα Τααταδ ; 

οη 1ε Για δατ αηε ρΐαηεΐιε εί οη Ιε ρτέείρίία άαηδ 1ε νίάε, εη ρτέδεηεε 

άα ρεαρίε, ςαί ΓαεεαΒΙαίί άε δεδ ιηαΐέάΐείίοηδ 8. 

Ο 
Εεδ τηαίίΐαΐίοηδ, Γείοαίίετηεηί, Γέίταη§:1ειηεηί ίατεηί 1ε Ιοί ά=αα- 

ίτεδ εηιρετεατδ. ΙΙέταοΙέΟηΟΒ, ίίΐδ άΉόταοΙίαδ εί άε Ματίίηε, δα δεεοηάε 

ίειηηιε, δ’έίαίί ίαίί άέίεδίετ ροατ νοαίοίτ ρτίνετ άε Ια ηια]εδίέ ϊτηρέ- 

τίαίε Ιεδ ίίΐδ άε δοη ίτέτε Οοηδίαηΐίη III, ίίΐδ άΉέταεΙίαδ εί άε δα ρτε- 

ιηίέτε ίειηηιε Εαάοείε. Ρίηαΐεηιεηί, Ια τένοΐαίίοη ατταείια άα ραΐαίδ 

ίπιρέπαΐ Ηεταείέοηαδ εί δα τηέτε, εη 641. Οη εοαρα 1ε ηεζ α Ηέτα- 

1 ΤΗβορΗ. Β, ΐ93· άε Βοογ 124, 26-32, 125, ι ; Μ&1&133 3^ο, Οεάτ. I, 
6ι6-6ΐ7 ; Μαη&δδέδ 128, 129. 

2 ΤΒεορΙι. Β, 538, άε Βοογ 35γ> 2δ - 31 > 352, ι - 2; ΝίοερΒ. 1ε Ρ&Ιγ. 36; 

Οε<3τ. I, η63. 

8 Νΐοεί&δ 804-805 ; νϋΐεΐι&πίοιιίη, ο. 163. 
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εΐεοηαδ εί Ια 1αη§υε α Μβτίίηε. ΙΙδ ίταίηέτεηί 1ε τεδίε άε Ιευτ εχί- 

δίεηεε άαηδ Γεχΐΐ εί άαηδ Ια ρίυ$ εοτηρίείε οβδευτίίε *. 

Ζοέ, ερτίδε άε ΜίοΗεΙ IV, ιηέάίίαίί Ια πιοτί άε δοη έρουχ άυ 

ιηοιηεηί, ΓειηρεΓειίΓ Κοιηαίη ΙΙΙ Αν@ψ'β. Ε11ε εοπιιηεηςα ρατ Γετηροί- 

δοηηετ Ιεηίεηιεηί. Κοτηαίη III ίοιηβα ιηαΐαάε ; δοη νίδα§ε άενίηί ραίε 

εί εηίΐα ; ίΐ τεδρίταίί ανεε ρείηε εί δεδ εΐιενευχ Ιοτηβαίεηί. Εε ιι αντίΐ 

1034- ανοίτ άίδίτίάυέ Ιεδ ρτέδεηίδ ςυ’ίΐ έίαίί ά’υδα§ε άε ίαίτε 

αιιχ άί^ηίίαίτεδ ραΐαίίηδ, 1ε ]ουτ άυ }ευάί δαίηί, Βοηιαίη III δε ίίί 

ροτίετ αα βαίη. Εεδ ευηυςυεδ άε δετνίεε Ιαΐ ρΐοη^έτεηί Ια ίέίε 

άαηδ Γεαα εί 1’γ τηαίηίίητεηί ]αδςα’ά εε ςυ'ίΐδ ετυτεηί Γετηρετευτ 

έίουίίέ. 11$ 1ε τείίτετεηί αίοτδ εί 1ε ίταηδροτίέτεηί δαηδ νίε δυτ δοη Ιίί. 

Ουείςυεδ ίηδίαηίδ ρΐυδ ίατά, Κοηιαίη III Ατ^γτε τεηάαίί ανεε 1ε άετ- 

πΙεΓ δουρίτ υηε ρατίίε άυ ροίδοη ςυί 1ε ίυαίί Ιεηίεηιεηί. II αναίί τέ§ηέ 

5 αηδ εί άεηιί. II ίυί εηδενεΐί άαηδ 1ε ηιοηαδίετε άε Ια ΤΡεοίοΕοδ Ρέπ- 

Είερίοδ, 1ε νεπάΓεάΐ δαίηί 1 2. 

Κέδοΐυ α τέ^πετ δειιΐ, Αηάτοηίε I Οοηιηέηε δε άεβατταδδα ραΓ 1ε 

ετίηιε άα ]ευηε ΑΙβχΪ8 II Οοίηηβηβ, δοη ρείίί-εουδίη εί εο-ειηρετευτ. 

ΙΙηε ηυίί ά’οείοΒτε 1183, ίΓ°ΐ5 Ροηιηιεδ α ίουί ίαίτε ά* Αηάτοηίε I Οο- 

ηιηέηε ρέηέίτετεηί άαηδ Ια εΐιαπιβτε ά’ΑΙεχίδ II Οοηιηέηε εί Ρέίταη- 

£·1ετεηί ανεε Ια εοΓάε ά’υη αΓε. Ρυίδ, ίΐδ ροτίέτεηί 1ε εοΓρδ άεναηί 

Αηάτοηίε I. Οε άεΓηίεΓ ρουδδα άε δοη ρίεά 1ε εαάαντε, εη άίδαηί : 

«Τοη ρέτε α είέ ρατ]υτε εί ροΓίΐάε εηνεΓδ γποϊ, Ια ιηέτε υηε ίεπιηΐθ 

άε Γηοευτδ 1έ§έτεδ». Ριιΐδ Π Ιυί ρετςα Ροτείΐΐβ ανεε υηε ίίβυΐε, γ ραδδα 

υη £11 αυςυεί ίΐ δυδρεηάίί υη δεεαυ εη είτε, δυΓ Ιεςυεί ίΐ ίπιρπτηα Ια 

πιατςυε άε δα βα§υε. Οη εουρα Ια ίείε άυ ]ευηε ΑΙεχίδ εί οη Γαρροτία 

α ΑηάΓοηίε I. Ουαηί αυ εοΓρδ, ϋ άοηηα Γοτάτε ά’αΙΙετ 1ε ίείετ άαηδ 

Ια πιει-, α Γεπάτοίί αρρείέ Καταναίεδ. Εε εοΓρδ ίυί εηίεπτιέ άαηδ υη 

εεΓεευϋ άε ρΐοηιβ. Εα Ι^ατςυε, ςυί ίταηδροτίαίί 1ε εεΓουείΙ είαίί αεεοηι- 

ρα^ηεε άε άευχ ΙιαυΙδ άί^ηίΙαίΓεδ, 1ε §:αΓάε άυ δεεαυ Ιεαη ΚαπιαίεΓΟδ 

εί 1ε εΙιαΓΕυΙαίΓε ΤΙιεοάοΓε Κΐιουηιηοδ, αίηδί ςυε άε εΙιαηίευΓδ ε£ άε 
ηιυδϊείεηδ 3. 

ΑΙβχί8 IV, ΠΙδ ά’Ιδααε II Αη^ε, ευ£ 1ε ιηεηιε δοΓύ. Ε’υδυΓραίευΓ 

ΑΙεχίδ V ΜυΓζυρΙιΙε, αρΓεδ ανοίτ ]ε£έ εη ρτίδοη ΑΙεχίδ IV, Ιεηία 

ά’αβοτά ά'ειηροίδοηηετ εε άετηίετ ρατ άευχ £οίδ. Ρίηαίετηεηί: 1ε 8 £έ- 

1 Τΐιεορίι. Β, 523, άε Βοογ 34*, 23-25 ; ΟεάΓ. I 753'754 ; Μαηαδδέδ .164 ; 

01γ1ν35 513» ΖοηαΓ. III, 217. 

2 ΟεάΓ. II, 505 ; Ιοεί 6ι ; ΟΙγΙίαδ 585 ; Μαηβδδέδ 258 - 259 ; Ζοη^Γ. III, 584 - 

585. 3ιιγ Ιε ηιοηαδΙεΓε άε Ια ΡέπΜερίβ, εί. Κ.. 43ηίη, 1,3 Οεο§Γ3ρ1ιίε εεεί., 

ρ. 227 ■ 231. 

3 Νΐεέίαδ 354 - 355· 
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ντίετ 1204 ΑΙεχίδ V άεδοεηάίΐ; άαηδ 1ε εαείιοί ού δε Ιτουναίί; ΑΙεχίδ 

IV. II άε]ευηα ανεε εεΐυί εί, ρυίδ, ΙουΙ α εουρ, Π δε ]ε£α δυτ Ιυί εί, 

ίηδεηδίΡΙε α δεδ ρίευτδ εί α δεδ ρτίετεδ, ίΐ 15έίταη§;1α άε δεδ ρτορτεδ 

ηιαίηδ. Ρουτ ίαίτε ετοίτε ςυ’ΑΙεχίδ IV δ’είαίί ίυέ εη ίαΐδαηί υηε εΐιυίε, 

ΑΙεχίδ V τηουτίπί δοη εαάαντε α εουρδ άε ηιαδδυε εί Ιυί Ετίδα Ιεδ ο$ 

ΑΙεχίδ IV αναίί τε^ηε δίχ πιοίδ εί Ιιυίί ]ουτδ. 

ϋευχ ειτιρετευτδ εοηηυτεηί υηε πιοτί αίτοεε ρατ ίοτίυτεδ άίνετ- 

δεδ. Εε 4 οείοΒτε 6ιο, Ηέταείίυδ δ’ειπραταίί άε Οοηδίαηίίηορίε, αίίη 

άε τεηνετδετ ΡΙιοΙαβ. Αττείε 1ε 5 οείοβτε, άέρουίΐΐέ άε Ια ρουτρτε εί 

τενείυ ά’υηε §τοδδίετε ίυηίςυε ηοίτε, ΡΕοΙίαδ ίυί εοπάυίί δυτ 1ε τίνα&ε, 

Ιεδ τηαίηδ Ηέεδ άεττίέτε 1ε άοδ. Οη 1ε ]εία άαηδ υηε βατςυε εί οη 1ε 

τηεηα α Ηέταείίυδ. Οε άεπιίετ, 1ε τε§·ατάαηί ανεε ηιερτίδ, Ιυί άίί: 

«ΜαΙΗευτευχ, ε’εδί αίηδί ςυε ίυ αδ οοανετηέ ΓΕηΊρίτε ?» Μαίδ Ρ1ιο· 

εαδ Ιυί τεροηάίί : «Οουνετηε Ιε ηιίευχ». 8υτ εείίε τέΠεχίοπ, Ηέτα- 

οΐίυδ, ρΐείη άε εοΐέτε, τεηνετδα ΡΙιοΕαδ, 1ε ίουΐα αυχ ρίεάδ, ρυίδ ίΐ Ιυί 

£ίί εουρετ Ιεδ τπαίηδ, Ιεδ ρίεάδ εί Ιεδ αίάοΐα. Εηίίη οη Ιυί ίταηεΐια Ια 

ίείε. Τέίε εί τηεηιΒτεδ, ίίεΐιέδ δυτ άεδ ρίςυεδ, ίυτεπί ροτίέδ α ίτανετδ 

Ια νίΐΐε εί 1ε ίτοηε, ίηδυΐίέ ρατ Ια ίουΐε, £υί ίταϊηε ρατ Ιεδ τυεδ. Είηα- 

Ιεπιεηί οη Ρτύΐα δοη εοτρδ δυτ 1ε Γοτυιη άυ Βοιίδ 2. Ρΐιοίζαδ αναίί τέ§ηέ 
7 αηδ, ίο πιοίδ εί ς ]ουτδ. 

Εη δερίειηΡτε 1185, Αηάνοηίο I Οοίηηβηβ, ςυί Ιυγαίΐ νετδ Ια 

Οτίιηέε Ια τένοΐυίίοη ςυί 1’αναίί άέίτόηέ εί Γαναίί τεηαρίαεέ ρατ Ιδααε 

II Αη^ε, £υί αττείε εη ρΐείηε Μετ Νοίτε. Εχεείΐεηί εοτηέάίεη, ίΐ επι- 

ρΐογα εη ναίη ίουίε δοη ΙιαΕίΙείέ ρουτ ίΙέεΗίτ δεδ §:ατάίεηδ. II ίυί τα- 

ηιεηε α Οοηδίαηίίηορίε εί εη£επηέ άαηδ Ια ίουτ ά’Αηέηιαδ, ου οη 1ε 

είιατ§·0α ά5υη Ιουτά εατεαη εί άε τοάυδίεδ εΐιαϊηεδ, ςυί Ιυί Ιάεδδαίεηί 

ρίεάδ εί ιπαίηδ. Ιδααε II Απ§ε 1ε ίίί αίοτδ εχροδετ εη ρυΕΙίε. Αηάτοηίε 

I Οοηιηεηε ευϊ α δυάίτ ίουίε Ια τα§ε ά’υπ ρευρίε ςυ’ίΐ αναίί 1οη§·- 

ίεηιρδ ίγταηηίδέ. Οη Ιυί ηιευτίτίί Ιεδ ίουεδ α εουρδ άε ροίη§·, οη Ιυί 

ατταείια Ια Ρατάε, οη Ιυί ίίί δαυίετ Ιεδ άεηίδ Ιιοτδ άε Ια Εουείιε. Εεδ 

ίετηιηεδ δυτίουί, άοηί ίΐ αναίί ίαίί ηιουτίτ ου ανευ^Ιετ Ιεδ ηιαπδ, έίαί- 

επί ρατίίευίίετεηιεηί αείιατηέεδ εοηίτε Ιυί. Εηίίη, οη Ιυί εουρα Ια 

ηιαίη άτοίίε, ςυε Γοη δυδρεηάίί α υηε ροίεηεε εί οη 1ε ταπιεηα άαηδ 

Ια ίουτ ά’Αηειηαδ, ου οη 1ε Ιαίδδα άευχ ^ου^δ δαηδ πουττίίυτε. Εε ίτοί- 

1 Νΐοέίαβ 746-747· 
2 ΟΙίΓοη. Ρ350. 7οο-?οΐ; Τΐιεορίι. Β, 461, άε Βοογ 299. 7 -8; ΟβάΓ. I, 

7<3 ; ΝίοερΗ. Ιε ραίΓ. 5 5 Μ&ηαβδέδ 157 ; ΟΙγ1ί35 511, Ζοπ3Γ. III 2θΓ -203 ; Νίε. 
ΟαΙΙ. XVIII, 56. 
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δίέπΐε ]θΧ1Γ, ΟΠ Γβη £ίί δΟΓίΐΓ ροαΓ Ιαί 3ΓΓ3ε1ΐεΓ ΙΙΠ οείΐ. Ρπίδ, ΟΠ Γαί- 

ίβείια δΐΐΓ αη εΐιαηαεαα §α1εαχ εί οη 1ε ρτοηιεηα αίηδί α ίΓανεΓδ ίοαίε 

Ια εβρίίαΐε. ΕίβΓεδ άε 1ε ίΟΓίαΓετ, εοηπτιε ίΐδ Γεηίεπάαίεηί, Ιεδ §εηδ 

ίΐΓ0Πΐ: δαβίτ α ΑηάΓοηίε I Ιεδ ίοαπηεηΐδ Ιεδ ρΐαδ αίΓοεεδ εί Ιεδ οαίΓα- 

£εδ Ιεδ ρΐηδ Γένοΐίαηίδ. Εεδ αηδ Ιαί άοηηαίεηί άε εοαρδ άε άαίοη 5ιιγ 

Ια ίέίε, ά’ααίΓεδ Ιαί ιηείίαίεηί άα ίαιηίθΓ δοαδ Ιεδ ηαπηεδ ; ά’ααίΓεδ 

εηεοΓε, α Γαίάε ά’έροη^εδ, Ιιιί νεΓδβΐεηί άεδ εχεΓέπιεηίδ δατ 1ε νίδ3§ε 

οα ίηδηΐίαίεηί άε ρΓοροδ οβδεέηεδ 53 ιηεΓε εί 5ε5 ραΓβηίδ. ΟεΓίαίηδ 

πιέιηε Ιοί Ιαίαίεηί Ιεδ εόίεδ ανεε άεδ άΓοεΙιεδ οα Ιαί ]είαίεηί άεδ ρίεΓ- 

Γ65. ΙΙηε ίεπιιτιε Ιαί ]β£& 3. Ια £αεε αηε 03δδεΓθ1ε ά’ε3α βοαίΐίαηίε. Εί- 
ηαΐεηιεηί, 1ε εοΓίέ^ε 3ΓΓΐν3 3 ΡΗίρροάΓοηιε. Οη αίίαείια ΑηάΓοηίε I 

Οοιηηέηε ρ3Γ Ιεδ ρίεάδ, 13 ίέίε επ άαδ, 3 αη Ηηίεαα ρΐαςέ δαΓ άεαχ 

εοΐοπηεδ. Εί 1ε δαρρίίεε εοηίίηαα. δίοϊςαε, ηε Ιαίδδαηί έεΙιβρρεΓ 

ηαεαηε ρΐαίηίε, 3αεαηε ίη]ηΓε, ΑηάΓοηίε I Οοιηηέηε δε εοηίεηίαΐί άε 

άίτε ρ3Γ ηιοηιεηΐδ : «5εί£ηεαΓ, βγεζ ρίίίέ άε Γηοί. ΡοηΓςαοί εοηίίηαεΓ 

άε ίΓοίδδεΓ αη τοδεηα βπδέ ?» Μ3ΐδ 13 £οα1ε η’εηίεηάαϊί ηεη. Οη Ιαί 

άέε1ιΐΓ3 53 Ιαηίςαε εί άεδ Ιιοπιιηεδ δε ΙίνΓαίεηί δατ Ιαί 3 ά’οβδεέηεδ 

αίίοαείιειηεηίδ. ϋη εχαΐίέ Ιαί ρ1οη§ε3 ά3ηδ 13 §0Γ£ε αηε 1οη£αε έρεε 

ςρΓΠ ροαδδ3 ά’αη §τ3ηά ε££θΓί ]αδςαε άαηδ Ιεδ εηίΓαΐΙΙεδ. ζΐαείςαεα 

Εαίίηδ, 3α δοηνεηΐΓ άα πΐ35δ3εΓ0 άε Ιεατδ εοηιραίποίεδ ΟΓάοηηέ ]αάίδ 

Ρ3Γ ΑηάΓοηίε I, εδδαγαίεηί δατ Ιαί 1ε ίΓαηεΙιαηί άε Ιεατδ έρέεδ ροαΓ 

νοίγ ςηί ΕαρρεΓαίί Ιεδ ρΐαδ Ρεααχ εοαρδ, ΑηάΓοηίε I ηιοαΓαί εηίίη, 

εη ροΓίαηί 3 53 άοαείιε δοη ροίη§· άτοΐί Γέεεηιηιεηί εοαρέ. Εε ρεαρίε 

έίαΐί δί ΟΓαεΙ 3 δοη εηάτοίί ςα’ίΐ ί&ϊδ&ϊί; ΓεηιαΓςαεΓ (}ηε ίηδςα’α δοη 

άεΓηίεΓ δοαίΠε, ΑηάΓοηίε I αναίί εα δοί£ άε δαη§; 1ιαιη3ίη. 

ΑηάΓοηίε I Οοιηηέηε έίαΐί α§:έ άε 65 3Π5 εί ίΐ αναίί Γέ§ηέ άεαχ 

3Π5 Οαείςαεδ ]οατδ ρΐαδ ί3Γά, οη άέϋαείια δοη εαάανΓε άε 13 ροίεηεε 

εί οη 1ε ]εία άαηδ 1’αηε άεδ £θδδεδ άε ΓΗίρροάΓοπιε, οα Γοη ρΓεείρί- 

1:311; Ιεδ εοΓρδ άεδ δείεδ ίαέεδ ά3Πδ Ιεδ 5ρεε£3ε1ε5. ϋη ρεα ρΐαδ ί3Γά, 

άεδ 3ΐτΐ65 ε1ΐ3π(;3ΐ3ΐεδ νίητεηΐ; γοΗγογ δοη εοΓρδ ε£ 1ε άέροδεΓ άαηδ αη 

είιηείίέΓε ηοη Ιοίη ά3αη ηιοηαδΙεΓε. Ιδ33ε II Απ§·ε ανπίί: τε£αδέ άε 

Ιαίδδετ εηΙεΓΓεΓ ΑηάΓοηίε I Οοηιηέηε ά3ΐΐδ Γέ§:1ί5ε άεδ 0α3Γ3ηίε Μ3Γ- 

ΙγΓδ, ςα’ίΐ 3ναίί: £3)1 Ιο&ΐίτ εί Γίεΐιεπιεηί; άέεοΓεΓ ροατ Ιαί δεΓνίΓ άε 

δέραΐίατε ι. 

Ττοίδ 3α1τε5 ειτιρετεαΓδ £αΓεηί; 35535δίηέδ. Εη άέεεηιδΓε 820, 1ε 
ίαίαΓ Μίεΐιεί II, ηεεαδέ άε νοαίοΐτ ηδαΓρεΓ 1ε ίΓοηε, νεη3ΪΙ: ά=είΓε 

1 Νϊοείβδ 455 "458- ^ί· £ 1ι. Ό ί ε Η 1, Ρί§. Βγζ- 2° εέπε, Ρδπδ 1908, 
ρ. 130 · 132. 

εοηά3ΐηηέ ρ3Γ Ιέοη V ΓΑηηέηίβη 3 είΓε Ι>Γά1έ νί£ άαηδ 1ε £οαΓ άεδ 

ΐ33ίηδ άα Ρηίαίδ. Ο’έΙαίί; 1ε 24 άέεεηιίαε, εί Γοη εοηάαίδαίί άέ]3 Μίεΐιεί 

3α δαρρίίεε, ΙοΓδςαε ΓΐτηρέΓ&ίπεε δαρρ1Ϊ3 Εέοη V άε ηε ραδ δε δοαίΐ- 

]0Γ (Ι’νιη επιηε δί ΙιογγιΜο, αΙοΓδ ςα’ίΐ άενηίΐ εοπιπιαηίεΓ 1ε Ιεηάειηαϊη. 

Εέοη V εοηδεηίίί α ΓεηιείίΓε άε ςαείςαεδ ]οαΓδ Γεχέεαίίοη. II £ίί ιηεί- 

ίτε Ιεδ ίετδ 3αχ ρίεάδ άε Μίεΐιεί εί 1ε ρΐ3?3 δοαδ 13 ^3Γάε άα Οοηείετ^ε 

άα Ραΐαίδ. Οερεηάαηί, Εέοη V, ίηφίίεί 3 Ια δαίίε άε ρΓέάίείίοηδ, 

ά50Γ3ε1εδ εί άε ρΓοηοδίίεδ έίΓαπ^εδ, δε Ιενα 3α ιηίΐίεα άε Ια ηαίί εί δε 
τεηάίί δεαΐ εΐιεζ 1ε εοηείεΓ^ε, αίίη άε δ’αδδαΓεΓ δί Μίεΐιεί έίαίί Γίεη 

^3Γάέ. II Ιεδ ίΓοανβ Γαη εί ΓααίΓε άοπτιαηί, ιτιαίδ Ιε εοηείεΓξθ έίαίί 

εοηεΐιέ ρ3Γ ίεττε, 03Γ ίΐ αναΐί εέάέ δοη Ιΐί 3 Μίεΐιεί. Ε αη εί 1 ηαίΓε 

άοΓηιαΐεηί ρΓοίοηάέιηεηί. Οοηναίηεα ςαε 1ε εοηείεΓ^ε έίαίί §·3§ηέ 3 

Ια 03αδε άε Μίεΐιεί, ςαί άεναίί ανοΐΓ άεδ Γ3ίδοηδ δέΓίεαδεδ άε ογοιγο 

ςα’ίΐ έίαΐί δ3ανέ ροαΓ άοπαίτ 3αδδί εαΐηιεηιεηί, Εέοη V δΟΓίίί ανεε 
αη §εδίε ηιεη3ς3ηί Τΐιέοείΐδίε, ίοηιάέ εη άίδ§Γ3εε άεραίδ Γαάάίοα- 

ίίοη άε Μίεΐιεί ΙεΓ Κΐ^η&αάέ (813) οί τεδίέ Πάέΐε 3 Μίεΐιεί 1ε Βέ^αε, 

ιαει-ηε άαηδ δοη ηΐ3ΐ1ιεαΓ, 5=έί3Ϊί Ιαίδδέ εηίεπιιεΓ ανεε Ιαί. Οοαείιε ά3ηδ 

αη εοίη εί Ιεί^ηαηί άε άοπηίΓ, ίΐ αναίί, εη Γέ3ΐίίέ, ίοαί οβδεΓνέ. Ααδ- 

δίίδί Εέοη V δΟΓίί, ίΐ ένείΠα Μίεΐιεί εί 1ε εοποίεΓ^ε εί Ιεδ ιηίί αα εοα- 

Γ3ηί άε εε ςα’ίΐ 3ν3ΐί να. Εί£Γ3γέδ άα άαη^εΓ, ςαί Ιεδ ηιεη3?3Ϊί ίοαδ, 

ίΐδ έίαάΐέΓεηί Ιεδ ηιογεηδ άε δε δαανεΓ Ιεδ αηδ εί Ιεδ 3αίΓεδ. Εε ]οατ 

311αίί ροίηάτε. Μίεΐιεί εηνογα Τΐιέοείίδίε 3αρΓέδ άε Εέοη V, ροαΓ Ιαί 

άεηιαηάεΓ ΓααΙοΓίδαίίοη άε £3ΐΓε νεηΐΓ αη εοηίεδδεαΓ ; εε ηαί Ιαί £ηί 

3εεοΓάέ. Ραίδ, Μίεΐαεί άοηηα ΡοΓάΓε α ΤΗέοείΐδίε ά’αΙΙεΓ ίΓοανβΓ δεδ 

3Γηίδ εί ρ3Γίίδ3ηδ, εη Ιεδ ρΓενεηαηί ςαΊΙ Ιεδ άέποηεεΓβίί εοηιηιε δεδ 

εοηιρίίεεδ, δ’ίΐδ ηε Ρ&ίάαίβηΙ ρ3δ 3 δε ίίΓεΓ ά’αίΙαίΓε. Οεαχ-εί, 3ρΓεδ 

3νοΐΓ έίαάΐέ Ια δίίααΐΐοη ίοαίε Ια Ιοαπιέε άε Νοεί, δ’αΓΓέίεΓεηί αα 

ρΐβη ςαε νοίεί. 
Εεδ εΙεΓεδ άε Ια εΐιαρείΐε ραΐαίίηε ηε 1ο§;εαίεηί ραδ αΙοΓδ αα ΡαΙβίδ. 

Οΐιαςαε ηιαίίη, νεΓδ ςαβίΓε Ιιεατεδ, ίΐδ δε Γέαηίδδαίεηί α Ια ΡοΓίε 

άΊνοίτε εί ρέηέίταΐεηί εη §τοαρε άαηδ Ια εΐιαρείΐε, οα ΐΐδ εΗαηίαΐεηί 

ιηαίιηεδ. Εεδ ειηρεΓεαΓδ, ρτέδεηίδ α Οοηδίαηίΐηορίε, αδδίδίαϊεηί ίοα· 

]οατδ α εεί οίίίεε Γηαίίηβΐ. Εέοη V, ςαί δε ρίςααίί ά’ανοΐΓ αηε Ιιείΐε 

νοίχ, ηε ιηαηςααίί ραδ άε ρΓεηάΓε ραΓί α εεί ο££ίεε. II βίηιαίϊ α εηίοη- 

πεΓ Ιεδ ρδααηιεδ εί Ιεδ Ιιγιηηεδ εί α τέ§άεΓ 1ε ε1ΐ3ηί άα εΐιοεατ. Εεδ 

εοημιτέδ, άέ§:αϊδέδ εη εΙεΓεδ, νίηΓεηί 1ε 26 άέεεηιάΓε αα ηιαίϊη δε ιηέΙεΓ, 

^Γαεε α Γοάδεαπίέ, ααχ εΙεΓεδ ραΐαίίηδ, ανεε εΐιαεαη δοαδ δα τοάε αη 

ροί§ηαΓά. 11δ δε ίίηΓεηί εαείιέδ άαηδ άεδ εοίηδ οΓδεαΓδ άε Ια εΐιαρείΐε, 

εη αίίεηάαηί 1ε δί^ηαΐ εοηνεηα. Ο’έίαίί Εέοη V, ςαί άεναίί 1ε άοηηεΓ 

Ιαί-ιηέπιε. Αα ιηοιηεηί οά ΓειηρεΓεατ εηίοηηα Γΐιγηιηε : «Ιΐδ πιέρΓί- 
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δέΓεηί ίοηί ρεγ ΕΐηοηΓ ροηΓ 1ε Τοηί-ΡηϊδδΕηί», ίΐδ βοηάΪΓεηί άΕηδ 1ε 

εΙιοεηΓ. Οοηιηιε ίΐ ίΕΪδΕΪί £ΓΕηά Βοϊά εί ςηε ίοηδ Ιεδ εΙεΓεδ, ΕΪηδϊ ςηε 

Ινέοπ V, Ενβϊεηί 1ε ίέίε εοηνεΓίε ά’ηη βοηηεί ίτέδ έρΕΪδ, ςηϊ 5ε ΓΕί>Εί- 

ΙειΙ: 3πγ Ιε νϊδΕ§·ε, 1ε άογεη άη είετ^έ £ηί ρπδ ροηΓ ΡεηιρεΓεηΓ, ρΕτεε 

Φ**Π Εναϊί 1ε ιηέιηε δίηίηΓε οα ρΕΓεε ςη’ϊΐ ροτίΕΪί 1ε ιηέηιε εοίίίηΓε, 

εί ΐΐ τεςιιί ρΙηδϊεηΓδ εοηρδ. 5’έίΕηί ίΕΪί ΓεεοηηΕΪίΓε, εη πιοηίΓΕίιί 5ε 

ίέίε εΙίΕανε, Ιεδ ΕδδΕδδϊηδ 1ε ΐΕΪδδθΓεηί εί δε ]είέΓεηί δηΓ Βέοη V. Οε 

άεηιίεΓ ΕνΕΪί βοηάϊ δοαδ Ρπαίεΐ, εί δ’είΕΐιί ειηρΕτέ άε Ι’εηεεηδοΪΓ, 

δείοη Ιεδ ηη$, άε 1ε ογοϊχ, δείοη Ιεδ ΕΐιίΓεδ, ίΐ ρεγεΒ Ιεδ οοιιρΒ ςηε 

ίουδ Ιεδ εοη]υΓέδ Ιηί ροΓίΕΪεηί εηδειηΜε. ΡοΓί εί Γοβαδίε, βϊεη ςηε 

Μεδδέ εη ρΐηδϊευτδ εηάΓοίίδ, Π δε άέΙεηάΕΪί Ενεε έηεΓ§;ίε εεπε ςη’ηη- 

οηη άε δεδ άίβηίΐΕΪΓεδ ηί άε δεδ εοηΓίϊδΕΠδ εδδΗ^άί άε Ιυί ροΓίεΓ 

δεεοηΓδ. Εη£ϊη, νο^Επί Ρηη άεδ ΕδδΕδδϊηδ, άε ίΕΪΙΙε £Ϊ£·Εηίεδςηε. ΙενεΓ 

5ιιγ Ιαί δοη έρεε, Π 1ε δυρρΙΪΕ άε Ιαϊ ΙαίδδεΓ 1ε νϊε. ΜεΪ5 ΓβηίΓείουί 

εη Ιαί άϊδΕηί : «Οε η’εδί ραδ 1ε ηιοιηεηί άεδ §πιεεδ ; ο’εδί 1ε ιηοιηεηί 

άεδ νεη^εΕηοεδ», Ιαϊ άέε1ΐΕΓ£εΕ αη εοηρ ίεπ-ϊΜε, ΕβαίίΕηί ε 1ε £οϊδ εί 

Ρέρηηΐε άιι ρππεε εί ηη Βγε5 άε 1ε ογοϊχ. ϋη ΕυίΓε δε ρΓέεϊρϊίΕ δηΓ 

Ιαϊ εί Ιαί ΙγεποΙιε 1ε ίέίε. Ραίδ οη Ιγεϊπε δοη εοΓρδ, άέροηϋΐέ εί ίουί 

δΕη§:ΐΕηί, ε ΓΗίρροάΓοπιε. ΑρΓθδ 1’ΕνοΪΓ εοηρέ εη ιηοΓοεΕαχ εί εηίεπηέ 

άηπδ ηη δΕΟ, οη ]είΕ οε άεπιϊεΓ άαηδ ηηε 1)ΕΓςηε, οη δε ίΓοηνΕΪεηί 

ΓίηιρεΓΕίΓΪεε εί δεδ ςηηίΓε ίϊΐδ, εί οη Ιεδ ίΓΕΠδροΓίΕ άΕΠδ 1’ίΐε άε ΡΐΌίέ. 

Ινέοη V ΕνΕΪί Γέ§·ηέ η Εηδ εί 5 ηιοϊδ *. 

ΜΐοΙιβΙ III, 1ε5 άε δοη ίανοπ 1ε ΙηίηΓ ΒΕδϊΙε Ιργ, ΕνΕΪί άέείάέ άε 

Ιε £εϊγο ρέπΓ. ΒΕδϊΙε Ι^γ, εεΓίΕΪη ςηε Μϊεΐιεί III ηε εΙιεπάΐΕΪί ρΐηδ 

ςη’ηηε οεοΕδϊοπ άε δε άέϊΐΕΓΓΕδδΟΓ άε Ιηί, ρΓΪί Ιεδ άενηηίδ. ϋη δοΪΓ, 

Μϊεΐιεί III, ΕρΓέδ Ιεδ εοητδεδ ε ΙΉϊρροάΓοπιε, ϊνΓε ε δοη ΙιεΙοϊίαάε, 

οίίπι Ιεδ εΙίΕηδδητεδ άε ροηΓρτε ε δοη ηοηνεΕη ίΕνοΓΪ, ΒΕδίΙίδΡΪΕποδ, 

ηη ηΐΕίεΙοί άε 1ε Ποίίε ϊιηρέπΕίε, εί 1ε ρτέδεηίΕ Εη δέηΕί ροηΓ 1ε 

Γεϊγο ΓεεοηηΕΪίΓε εοπιηιε εο-επιρετοηΓ. ΒΕδϊΙε η’ΙιέδϊίΕ ρΐηδ. ΤΙιέοάοΓΕ, 

1ε πιοΓε άε Μϊεΐιεί III, εηίεπηέε άΕΠδ ηη ηιοηΕδίέΓε, ΕνΕΪί §ΕΓάέ ηη 

ΕρρΕΓίεπιεηί νοϊδϊη άε εεΐηϊ άε δοη Ιϊΐδ άΕΠδ 1ε ρεΙεΪ5 άε δΕΪπί- 

ΜΕΓΠΕδ 2, Ιιοτδ άε 1ε ΟΕρϊίΕΐε. ΕΠε νοηΐηί άοηηετ ηη άίηετ ε δοη £ί1$ 

εί ε 5ε εοηΓ. ΒΕδϊΙε εί Ιη^επηΕ, 5ε ίειηηιε, ΕΪηδϊ ηηε ΒΕδίΙϊδΡΪΕηοδ 

ίηΓεηί ϊηνϊίέδ, ΒΕδϊΙε, ςηϊ άΕΠδ ηηε ρΕΓίϊε άε εΙίΕδδε νεηΕΪΙ άε πιεπ- 

ηηεΓ ά’έίΓε ίηέ, δηΓ ΡοΓάΓε άε Ι’ειηρεΓεηΓ, εΗοίδϊί εείίε οεεΕδϊοη ροηΓ 

1 ΟεάΓ. II, 65 έ 68; ΤΒεορίι Οοπί, ί. 38-40; Ζοηεγ. III, 333 ' 335· Οί· 
ΟεοΓ§65 1ε πιοΐηε 778 - 779 ; Βεο Ογειώ. 2ΐο ; 3}^. Μ&§;. 619 ; 01γ1?Ε5 534 - 535 ί 
ΜΕΠΕδβέδ 2θΐ ; ,ΙοεΙ 54- 

2 Οί. Κ.. I ε η ί η, ΟοπδΐΕπίΐπορΙβ ί>γζ., Ρ&ΓΪ5 1950, ρ. 140. 
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δε άέ£ΕΪΓε άε Μίεΐιεί III. Οη δε πιΐί ε ίΕ^Ιε, Εη άέΙ)ηί άε 1ε ηηϊί εί 

άέδ πεη£ ΙιεηΓεδ άη 5οϊγ, Μϊεΐιεί III έίΕΪί ΪνΓε. δε Ιεναηί άε ίΕΡΙε, 

δοηδ ηη ρΓέίεχίε ςηεΐεοηςηε, ΒΕδϊΙε εΙΙε ίαηδδεΓ Ιεδ δειτηΓεδ άε 1ε 

εΙΐΕπιΐ3Γε ίηιρεΓΪΕίε εί τενϊηί ρΓεηάΓε ρΕΓί Εη άϊηεΓ ϊηδςη’Ε 1ε £ϊη άε 

οεΐηϊ-εϊ. Οοηιηιε ά’οΓάίπΕΪΓο, ΒΕδϊΙε Γεεοηάηϊδϊί Μίεΐιεί III άΕΠδ. 5ε 

ε1ΐΕΐη1η·ε, ε δοη Ιϊί, εί 1ε ςηίίίΕ ΕρΓέδ Ιηί ΕνοΪΓ Ι)ΕΪδέ 1ε πιειπ. Βε5Ϊ1ϊ- 

δΡΪΕποδ δε ίείΕ δηΓ ηη ΕηίΓε Ιϊί εί ίοηδ άεηχ πε ίΕΓάέΓεηί ρΕδ ε δ’εηάοΓ- 

ιτπγ. ϋη ιηοΓηεηί ΕρΓέδ, 1ε οΐΊΕηιΙ)ε1]Εη Ι§πΕεε, (ΐηϊ δε ίεηΕΐί άενΕΐιί 

1ε ροτίε άε 1ε εΙίΕηιάΓε (οεγ ϊΐ δ’έίΕΪί ΕρεΓςη Ενεε ίεαεηΓ ςη’ίΐ ηε ροη- 

ν3Ϊί 1ε ίεΓηιεΓ) εί ςαϊ ρΓεδδεηϊΕΪί ςηείςηε ηΐΕίΡεητ, νϊί ΕΓΓΪνεΓ ΒΕδϊΙε 

Ενεε ηηε ίΓοηρε ΕΓίηέε. II νοηΐηί δ’ορροδεΓ ρεγ 1ε ίοΓεε ε ΙεηΓ ρΕδ5Ε§·ε, 

ηΐΕΪδ ϊΐ ίηί νϊίε ΗΐΕΪίΓΪδέ. Τοηί οε 1)Γηίί ΓόνεϊΙΐΕ, ε δοη ίοηΓ, Μϊεΐαεί 

III, εοιηρίέίεηιεηί άε^ΓΪδό. Οοηιηιε 51 ΙενΕΪί Ιεδ άεηχ πίΕΪηδ, εη ροηδ- 

δΕΠί Ιεδ ΙΐΕηίδ ογΪ5, ΙεΕη ΟΙίΕίάϊοδ Ιεδ Ιηϊ ίΓΕηεΙίΕ ά"ηη εοηρ ά’έρέε. 

Οη ΐεΐΕ ε 1)33 άε δοη Ιϊί ΒΕδϊΗδΡΪΕΠΟδ. Ρηίδ, ίηπάϊδ ηηε ΒΕδϊΙε εχΕΠίϊ- 

ηΕΪί εε ηη’Π {εΙΙειΙ Ιειγο, Αδγΐέοη ρέηέίΓΕ άηηδ 1ε εΙίΕΠίΡτε ίηιρέΓΪΕίε 

εί 5Εηδ ρϊίϊέ ρ1οη§·εΕ δοη έρεε άΕΠδ 1ε νεηίΓε άε Μϊεΐιεί III, Εδδϊδ επγ 

δοη Ιϊί εί δε ΐΕΠίεηίΕηί. Βεδ εηίΓΕΪΠεδ ϊηιρέπΕίεδ νϊηΓεηί επ5Εη§ΐΕη- 

ίθΓ Ιεδ άΕΠεδ άε γοεγ^γο ; Μίεΐιεί III έίΕΪί ιηοΓϋ. Οηείςηεδ ΙαεηΓΟδ ρΐηδ 

ίΕΓά, 1ε εηΙ)ϊεηΐΕΪΓε ΡεεΙ εηνεΙορρΕΪί 1ε εοΓρδ άε Μϊεΐιεί III άΕΠδ 1ε 

Ιιοηδδε άε δοη εΙιενΕί ρΓέίεΓε, 1ε ίείΕΪί άΕηδ ηηε 1)ΕΓηηε εί Ιε ίΓΕίΐδροΓ* 

ίΕΪί ε ΟΙίΓγδοροΗδ, οη οη ΡεηίεΓΓΕ άαηδ ηη ηιοηΕδίέΓε δαηδ 1ε ΓηοϊηάΓε 

εέΓέιηοηϊε. Οη έίΕΪί άΕηδ 1ε ηηϊί άη 23 &η 24 δερίεηιΒΓε 867. Μίεϊιεί 

III έίΕΪί άΕΠδ 8Ε 29° &ηπέε ; Π ΕνΕΪί τέ^ηέ 25 ηηδ εί 8 ηιοϊδ, άοηί ηη 

Εη εί ςηΕίΓε ηιοϊδ Ενεε ΒΕδϊΙε *. 

Ν'κχρΗονβ II ΡΙιοΙιαβ δηΒϊί Ιε αιεηιε δΟΓί. Β’ϊηιρεΓΕίΓΪεε Τΐιέο- 

ρΙίΕηο, ΙοΓί έρπδε άε Ιοεπ ΤζϊηιϊδΡέδ, ηη’εΐΐε έίΕΪί ΕΓΓΪνέε ε ΓβεενοΪΓ 

Εη §γηέεέε, δΕΠδ ςηε ΝίεέρΙιοΓε II ΡΙιοΙ^Εδ δ’εη άοηίΕί, ΕνΕΪί άέείάέ 

ά’ΕδδΕδδϊηεΓ ΡεηιρεΓεηΓ. ϋεδ Ιιοιηπιεδ ΕΓΚίέδ Γέη.δδΪΓεηί ε έίΓε ϊηίΓο- 

άηϊίδ άηηδ 1ε ΡεΙεΪ3 εί ε έίΓε εΕεΙιέδ άΕΠδ Ιεδ ΕρρΕΓίεηιεηίδ άε Ρίτηρέ- 

ΓΕίπεε Οη έίΕΪί Εη άέΐιηί άε άέεεηιβΓε 969· ϋ’ηρτέδ Βέοη άϊαεΓε, ςηϊ 

ηοηδ ε ΐΕΪδδέ 1ε τέείί 1ε ρΐηδ δΕΪδίδδΕηί άη άΓΕίηε 2, 1ε ηιεηΓίΓε ΕνΕΪί 

έίέ Γϊχέ ε 1ε ηηϊί άη ίο Εη ιι άέοειηΐηε. Όηηδ 1ε ΙοιίΓηέε άη ς. ρΙ«- 

δϊεηΓδ εοη]ηΓέδ ^ΓΕεε ε ΤΙιέορΙίΕηο ΕνΕΪεηί ρέηέίΓέ δοηδ άεδ ΙΐΕΐιϊίδ άε 

ίεηιηιε άηηδ 1ε ΡΕίβίδ. Βε 5οΪγ άη ίο, ΝίεέρΙιοΓε II Ρ1ιοΒε5 ΕνΕΪί τεςη 

1 ΤίιβορίΊ. Οοηύ. 2ΐο ; βγηι. Μεο;. 684-685; 1ε πιοΐηε 836, 838; 

Βεο Ογεγπ. 250-252; Ζοπεγ. III, 4Ι6-4>7· Α. V ο £ ί, ΒΕδϊΙε ΙεΓ... Ραπβ 

1908, ρ. 40-42. 

2 Βεο Όιεο. 87 - 89. 
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ά'αη εΙεΓε (3η ΊΡαΙο,ίδ ηη ανίδ ηιγδίέπεηχ Ι’ανεΓίΐδδαηί ςηε ΓεηιρεΓεηΓ 

δετβί ί αδδαδδίηέ, 1δ παίί νεηηε, εί €[αε δ5ί1 ίαΐδαΐί ΙοηίΙΙεΓ Ιεδ αρραΓίε- 

ιηεηίδ (1ε ΡΐπιρέΓαίπεε, Π γ άέεοηνπΓαίί Ιεδ Βδδαδδίηδ. ΝίοέρΙιοΓε II 

(3οηη3 Γογ(3γ0 & δοη ρΓειηίεΓ εΙιαΓηΙιεΙΙαη άε ίαίτε 1η νΐδΐίε άεδ αρραΓ- 

ίεηιβηίδ άε Τΐιέορίιαηο. δοΐί ρ3Γ ίΓαΙιίδοη, δοίί ρ3Γ ηέ§1ί§εηεε, εεΐηί-εί 

νίδίΐα ίοιιίεδ Ιεδ εΙιαπιβΓεδ, 53υ£ εεΐΐε οά δε ίΓοηναΐεηί εαείιέδ Ιεδ οοη- 

]ιΐΓέδ. Οη η’αίίεηάαίί ρΐιΐδ ηηε Τζίηιίδίζέδ, ςηί έίαίί εη Γέδίάεηεε ΙοΓεέε 

3 Οΐιαίεέάοίηε. Τΐιέορίιαηο αναίί τέυδδί α οΒίεηίτ (Ιε ΝίοέρΙιοΓε II 

ΡΙιοΡαδ ςο’ίΐ ηε ίεηηαί ραδ 1η ροΓίε άε 53 εΙιαηιΙίΓε, δοιίδ ρΓείεχίε 

ςιΓεΙΙε αναίί α νοίτ ςηείςηεδ ]εαηεδ ρπηεεδδεδ Βυ1§3Γε5 εί ςη’εη τεη- 

ΐΓβηΙ: εΐΐε ίεπηεΓαίί εΐΐε-ηιέηιε Ια ροΓίε άε 13 εΙιαηιΙίΓε ίιηρέπΒίε. II 

ηείβεαΐί εί 1ε νεηί δοαίίΐ&ίΐ: επ ίειηρέίε 50Γ 1ε ΒοδρΙιοΓε. Όαηδ ιιηε 

ρεϋίίε ΙιαΓφίε, 7εαη Τζίηιίδίζέδ αβοΓάα 3ΐι ρίεά (3ιι ραΐαίδ άη Βοαίζο- 

Ιέοη. II £ηί Ιιίδδέ (3αηδ ηη ραηίεΓ εί Ιεδ εοπ]ιΐΓέδ δε άίπ^εΓεηί ανεε Ιυί 

νεΓδ 13 εΙιαιτώΓε (3ε ΝίοέρΙιοΓε II Ρ1ιο1ί3$, 13 εΙιαηιβΓε άη ΡΗαΓε, αρρε- 

Ιέε ρΐιΐδ ΙαΜ Ια εΙιαιηΒΓε (3ε ΝίοέρΙιοΓε ΡΗοΡβδ Εε Ιίί έίαίί νί<3ε. 

ΤεΓπίίέδ, 3 13 ρεηδέε ςυ’ίΐδ έΐαϊεηί άέεοονεΓίδ, ίΐδ αΐΐαίεηί ρΓεικίΓε 1η 

ίηίϋε, ΙοΓδςυ’ηη .|ευηε εηηυςυε, εηνογέ νΓαίδεηιΜβΒΙεηιεηί ρ3Γ ΤΙιέο- 

ρΐιηπο ροιίΓ Ιεδ ΓεηδείξηεΓ, ΙειίΓ ηιοηΐΓ3 ΡεηιρεΓευΓ άοπιιαηί, δυίναηί 

δοη ΙιαΒίΐηάε, ρ3Γ Ιεπτε, (Ι3ηδ ιιη εοίη, δΐΐΓ 53 ρε3ΐι άε ραηίΙιεΓε II 

νεηαίί άε δ’εηάοπηίΓ εί η’εηίεηάΐί πεη. ΤζίπιίδΡέδ 1ε Γενείΐΐα ά’υη 

εοηρ άε ρίεά εί, εοηιιηε Π Ιεναίί 13 ίέίε εη δ’αρρυγαηί $ιιγ δοη εουάε, 

1’υη (3εδ εοη]ιΐΓεδ ά’υη §Χ3ηά εοηρ ά’έρέε Ιυί £εηάίί 13 ίέίε άη δοηιηιεί 

άη εΓ3ηε ϊυδςυ’α ΓαΓεαάε δοιίΓοίΙϊεΓε. Τουί εηδαη^ΐαηίέ, ΝίοέρΙιοΓε II 

ΡΙιοΡαδ επβίί : «ΤΐιέοΙοΡοδ, νίεηδ 3 ηιοη δεεοηΓδ !». Οη Ιηί αίίαείια 

Ιεδ ]3ΐη5εδ εί οη 1ε ίΓαίηα 3η ρίεά άη βταηά Κί οη }εαη ΤζίηιίδΡέδ 

έΐ3ΪΙ: 35δϊδ. Οη νοηΐηΐ 1ε Ιογοογ 3 δε ιηεΙΙίΓε 3 §εηοηχ άεν3η1; Ιηί ; ηιηίδ, 

3ΐ1:3ε1ιε εΐ είοητάί ρ3Γ 1ε εοηρ ΙεΓπβΙε ςηΊΐ νεη3ΐ1; άε ΓεεενοΐΓ, ίΐ ηε 

ρηΐ δε Ιεπίτ άΓοΐί: εΐ τοηΐ3 3 ΙεΓΓε. Βέί3Ϊ1ΐ3η1: εΐ δε δεπίιηπΕ ρεΓάη, 

ΝίοέρΙιοΓε II Ρΐιοΐ^ηδ δε εοηίεηίηίϋ άΊηνοςηεΓ Ια Τΐιέοΐοΐ^οδ. }ε3η Τζϊ- 

ηιίδΐίέδ δ’3ε1ΐ3Γη3ίΐ δητ Ιυί εΐ Ιηί 3ΓΓ3ε1ΐ3ίί; 13 1)3Γΐ3ε. Οη Ιηί £γ303553 13 

ηιηεΙιοίΓε, οη Ιηί Ιίί 53ηίεΓ άεδ άεηίδ 3 εοηρδ άε ροηιπιεηη ά5έρέε. 

Κΐι^ΙεηιεηΙ, ά’ηη εοηρ άε ρίεά, }εηη ΤζίπΊίδΙζ,έδ, 1ε ΓεηνεΓ53 εΐ, Ιηί 

άεε1ΐ3Γ£εαη1: άε δοη έρεε ιιη εοηρ ΙθΓΠΐίά3ΐ)Ιε δηΓ 1η ΐέϋε, Π 1ε Ιηη ρΓεδ- 

ςηε. 17η εοη]ιΐΓέ, άε 53 Ιοη^ηε έρεε, 1ε ΐΓ3ΠδρεΓς3 άε ρ3Γΐ εη ρηΓϋ ; 

ΝίοέρΙιοΓε II Ρ1ιο1^3δ εχρίΓα δηΓ 1ε εΐιηηιρ Ρηίδ, 3η 1>ηιϊ1 άε ΡηΓΓΪνέε 

άε 1η §3Γάε, 7εηη Τζίηιίδΐΐέδ άοηη3 Ι’οΓάΓε άε ΐΓηηεΙιεΓ 1η ίέίε άε Νίεέ- 

1 Κ, Οη Π Ια ικΐ, Ι,ε Ρ&ΐαΐδ <3α Βοηΐίοΐέοιι. Ιν’αδδαΒδΐηαΙ; άε ΝίοέρΙιοΓε II 

Ρ1ιο1ί35, Βγζ&ηίίηοδίανΐοα XIII (ΐ952)ι Ρ· 101-136, 
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ρΙιοΓε II ΡΙιο1<38 εΐ, ρ3Γ ηηε Ιειιείτε, α 13 Ιπειπ* άεε Ιογο1κ*8, οη ιηοη- 

ΐΓα Ια ΐείε εοηρέε εί δ3η§1αηίο άε ΓεηιροΓειίΓ, άΓδηκιίίρηε δρεείηείε 

ςηί εαΐηια δατ 1ε εΐιηιηρ ΙοιιΙε νείΐέίΐέ άε Γεδίδΐαηεε. Τοηΐο Ια ]οπγηέε 

άη Ιεηάοηιαίη ιι άέεειηΐηε, 1ε εοΓρδ άε ΝίεέρΙιοΓε I! Ρ1ΐο1<35, ραΐ' ηη 

Ιειηρδ δοηιΙίΓε εί Ι^ππηεηχ, ΓΟδίη έΐεηάη 5ιιγ Ια ηείμ;ε· Ι*ε δοίτ, οη ηήΐ 

α 13 1ΐ3ΐε 1ε εοΓρδ δυι πη 0Γαηε3Γά ίηιρΓονίδέ ανεε άεδ πιοΓοεαηχ άε 

Ι)θΐ8 εί. ρ3Γ ηηε ηιιίΐ ποιγο, οη 1ε ΙταηδροΓία, άαηδ Ιο ρΐηδ ^ιαηά 

«εοΓοΕ, 53ΐΐδ 3ΐιειιηε εέΓέηιοηίε, 3ΐιχ δαίηΙδΆροίΓεδ, οίι οη 1ε άέρο$α 

ά3Π5 Γηη άεδ ^Γ3ηάδ 53Γεορ1ΐ3βεδ άε ΠιεΓΟοη άε Οοηδίαηΐίη *. 

ΟιιαίΓε ειηρεΓεαΓδ ίητεπΕ ειηροΐδοηηέδ. Α 13 ιιιογΙ ά ΗέΓ3ε1ίηδ, επ 

641, ΠιηρέΓαίπεε Μαπίηε ρεηδαΐΐ Ηεη §οιινεηιεΓ Ιεδ άεηχ ΐεηηεδ 

εο-εηιρεΓειίΓδ ΗέΓ3θ1έοη3δ, δοη ρΓορΓε Πίδ εί 0οη5ΐ3ηΐΐη*ΗέΓ3ε1ίπ5, 1ε 

ίίΐδ ά’ΗέΓαεΙίηδ εί άΈιιάοεΐε. €ε άεπιίεΓ έΐ3ΐΙ ηκιίαάίί εί $εδ ίοΓοεδ 

3ΐΐ3ΐεηΙ δ’3ίί3ΪΙ>1ίδ53ηΕ Γ3ρίάεηιεηΙ. Ρ’3Ϊγ άε Οοηδίαηίΐηορίε Ιιιΐ έΐ3ΐΐν 

ηοείί, ίΐ δ’έΐαίΕ ΓείΐΓέ 3 01ΐ3ΐεέάοΐηε, ά3Π5 ηη ραΐαίδ ςη ίΐ γ ηναίΐ ίαΐΐ 

ΒηΐΐΓ. Ρε 25 πΐ3ΐ 641, αρΓέδ ηη τέ§:ηε άε ίΓοίδ ηιοίδ εί άεηιί, ΟοιίδΙαη- 

ϋη [[[ ηιοηΓ3ΐί. Τοηδ Ιεδ ηηίεηΓδ δ’ηεεοΓάεηί ροαΓ άίΓε ςιι'ίΐ £υί εηιροΐ- 

δοηηέ ρ3Γ ΜαΠιπε εί 3ηδδί ρ3Γ 1ε ρ3ίπ3ΓεΗε ΡγΓΓίιηδ 3. II ίηί εηίεΓΓέ 

ά3ηδ ΡΙιέΓδοη άεδ δ3Ϊηί5 ΑροίΓεδ *. 

Τΐιέορίιηηο, ρ3Γ δοη ηΐ3Γί3§ε ανεε Κοηιαίη II, 1ε ίΐΐδ άε Οοηδίαη- 

ίΐη VII, άενεηηε ΐηιρεΓ3ϊΓίεε, εοηίΓε Ιοηίε αίίεηίε, ΙίΓηΙαίί ά ΐηιραίΐεηεε 

άε τέ^ηθΓ. Η11ε τέηδδΐί 3 εοηναίηΟΓε δοη ηΐ3Γΐ ά’εηιροίδοηηεΓ δοη ρεΓε. 

Κοηιαίη II δε Ι31553 εοηναίηοΓε. Εη 959· ΟοϊΐΒίαηΙίη I //ιηαΐαάε άεναΐι 

ρΓεηάΓε ηη Γεηιέάε. Κοηιαίη II εί Τΐιέορίιαηο εοηιροδέΓεηί ηη ροίδοη 

εί, α ρπχ ά’3Γ^εηί, ΓέηδδίΓεηί 3 εοηναίηοΓε Ιε ηιαϊίΓε ά’ΐιόίεΐ Νίεέίβδ, 

άε 1ε νεΓδεΓ άαηδ Ια ροίίοη άε 1’εηιρεΓευΓ. Οοηδίαηίΐη VII έί3Ϊί εη 

αάοΓαίίοη άεναηί Ιεδ δαίηίεδ ίΐζδηεδ. Τεπαηί εη ηιαίη Ια εοιιρε, ίΐ ίΐί ιιη 

Ιααχ ιηοηνεηιεηϊ εί τέραηάΐί ραΓ ίεΓΓε Ια ρΐηδ §Τ3ηάε ραπίε άε Ια ρο¬ 

ίίοη. Οε ςη’ίΐ αδδΟΓ^α η’έίαίί ραδ 3δδεζ ά3η§εΓειιχ ροιη 1ε ίαίΓε ηιοη- 

πγ. ΤοηΙείοίδ, ίΐ ΙοπιΒα άαηδ ηη έίαί άε ίαίδίεδδε, άοηί ίΐ ηε ρηί 5ε 

τεΙενεΓ. II αΐΐα ραδδεΓ (ριείςηε ίεηιρδ αη τηοηί Οΐγτηρε, εη Βίΐΐιγπίε, 

οη ΐΐ Γεοοηΐ'ηί αιιχ δαίηδ οΐιαηάδ άε ΒΓοηδδε, ροιίΓ ίεηίΟΓ άε ΐποιτιρΙιεΓ 

: - 
1 ΟοάΓ. II, 375 ’ 576 ; ΟΙγΙίίΐδ π - 12 ; Μαηαδδέδ 2^ο ; Ζοηατ. III. 317 -.519· 

(2ί. Ο. 8 ς Η 1 ιι ιη I) ο γ β ε γ, ϋη οιηρεΓβιΐΓ βγζαηίιη αιι <1ίχίό:ΐΗ? δίοιίο, Νίοέ- 

ρΗογ<; ΡΗοοαδ, ΡαΓίδ, 2° οά. 1923,624-630; 01ι. υΐοΐιΐ, ΡίβηΓοδ Πγζ. I. 

ΡΗΠ55 1909, Ρ· 238 - 240. 
* ΤΙιβορΗ. Β, 522, άο Βοογ 341, !4 - Οειίτ. I. 7.53; Μ&ηαδ$οδ 163 ; ('*1γ- 

1<Ηβ 5*3 ί 7°€1 47! ^οηητ. III, 2ΐ6. 

3 Οο4γ. I, 753· 
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άεδ άουΙευΓδ ΐηίεδίίηαΐεδ εί άε Ια ίϊένΓε αΓάεηίε ςηί 1ε εοηδυιηαίεηί. II 

Γενίηί & Οοηδίαηίίηορίε, η’αγαηί ςυ’ιιπ δουίίΐε άε νΐε. Κε 9 ηονειηΙίΓε 

959? ίΐ εχρίΓαίί. II ίιιί εηίεπέ αηχ Βαίηίδ-ΑρόίΓεδ εί άέροδε άαηδ 1ε 

ΙοηιΒεαυ άε δοη ρέτε Εέοη VI. II έίαϊί α£ε άε 54 3115 εί; άευχ ηιοίδ ; ίΐ 

αναίί Γ6§·ηέ 4§ αηδ, Ιχείζε ιηοίδ 3νεε δοη οηείε ΑΙεχαηάΓε, η αηδ δοιίδ 
Ια ίυίεΐΐε άε δα ηιεΓε Ζοέ, 25 αηδ, εοιηηιε εη εδείανα^ε, ανεο Κοιηαίη 

I Ι,έοαρέηε εί 15 αηδ δευΐ *. 

δοη ίίΐδ Ηοηιαίη II ιηουηιΐ, ίΓεδ νΓαίδειηβΙαάΙειηεηί, Ιιιί αιΐδδί 

εηιροίδοηηέ. Ερυίδέ άε άεβαυοίιε, Κοιηαίη II έίαϊί (Ιαηδ ηη έίαί ιηαΐαάίί 

ΐΓεδ §ταηά άερυίδ άε ηοτηί>Γευχ ιηοίδ, ΙοΓδςυ’Π ηιουηιΐ 1ε 15 πιαΓδ 963, 

α Γα£ε άε 24 αηδ, αρΓΟδ ανοΐΓ τέ^ηέ ίΓοίδ αηδ εί ςυαίΓε οα είης ιηοίδ. 

Οη οΓοΐί ςυε Τΐηέορίι&ηο αναηςα δα τηοΓί, εη Ιπί αάιηΐηίδίΓαηί 1ε ηιέηιε 

ροίδοη ςυ’εΐΐε αναίί: ηιίδ εηίΓε δεδ ηιαίηδ ροηΓ ίαΕε ιηοιίΓΪΓ δοη ρεΓε 2. 

Α1ογ5 ςυε ,Τβαη I Τζϊιηΐδίώζ Γενεηαίί άε Ια εαπιρα^ηε άε δγπε, εη 

975» Π ίΓανεΓδα, ρΓεδ ά’ΑηαζαΗιε εί άε Ροάαηάοδ, άε ίεηίΐεδ εαηιρα- 

£ηεδ, πείιεδ εη ίΓουρεαυχ εί εη ηιοίδδοηδ. 89έίαηί εηςυίδ άη ηοηι άα 

ρΓορπέΙαίΓε άε εεδ ιηα£ηίίίςυεδ άοηιαίηεδ, ίΐ αρρτίί ςυ’ίΐδ αρραΓίεηαίεηί 

αη ραι-αίαιηοιηεηε Βαδίΐε εί ςηε εεδ ναδίεδ άοηιαίηεδ, εοηςυίδ δυΓ Ιεδ 

Αταβεδ ραΓ ΝίεέρΙιοΓε II Ρ1ιο1<:αδ εί ραΓ Ιυί-ηιέιηε, αναίεηί έίέ αΒαηάοη- 

ηέδ α εε πηηίδίτε. Ιεαη I ΤζίιηίδΙίέδ ηε εαείια ραδ δοη ίηάί§;ηαΐίοη εί: 

Βαδίΐε εη ίυί νίίε ανεΓίί. Μαίδ, δύΓ άε δε ίΪΓβΓ ά’αίίαΕε, ίΐ ηε ίίί ςηε 

πΓε άεδ ρτοροδ άε 1’ειηρεΓεηΓ. Οε άεΓηίεΓ, αΓπνέ αη ρίεά άη ηιοηί 

Οίγηιρβ, αΐΐα Ιο^εΓ εΐιεζ ηη ρείίί-ίίΐδ άε Κοηιαίη I Εέεαρέηε, Κοιηαίη. 

Ε’ηη άε δεδ ευηυςυεδ, αείιείέ ρατ Βαδίΐε, νεΓδα άαηδ Ια εοηρε άε Τζί- 

ιηίδΐ^έδ ηη ροίδοη α είίεί ίΓέδ Ιεπί. ϋεδ 1ε Ιεηάεηιαίη, Ιεαη ΤζίηιίδΙεέδ 

έίαϊί ρεΓεΙηδ άε άοηΙειίΓδ ; ίΐ αναίί Ιεδ έραυίεδ οουνεΓίεδ ά’αηίΙίΓαχ εί 

1ε δαη§- Ιηί δΟΓίαίί αΙιοηάαηιηιεηί ραΓ Ιεδ γευχ. δεπίαηί δεδ ίοΓοεδ ΓαΒαη- 

άοηηεΓ, ίΐ δε Ιιάία άε ΓεηίΓεΓ α Οοηδίαηίίηορίε, οίι ίΐ άοηηα 1’θΓάΓε άε 

ΡΓεδδΟΓ Γαείιένειηεηί άη ίοιηβεαυ 9η’ί1 δε ίαίδαίί εοηδίππΓε άαηδ Ρέ^ΐίδε 

άη δαηνεηΓ. δεηίαηί δα ίίη ρΓοεΙιαίηε, ίΐ άίδίπβηα ΡαΓ^εηί άε δοη ίΓέ- 

δοι- ραΓίΐοηΙΐεΓ αηχ ραυνΓεδ εί αηχ ιηαΐαάεδ, εί δηΓίοηί αηχ έρίίερίίςυεδ, 

ροητ Ιεδςυείδ Π αναίί ίου]ουΓδ εη Ιιεαηεοηρ άε εοιηραδδίοη εί 1ε ίο ]αη- 

νίεΓ 976, ίΐ εχρίΓαίί α Ι’α^ε άε 51 ηηδ. II αναίί Γε§;ηέ δίχ αηδ εί ηη ιηοίδ3. 

Οηαίτε εηιρεΓεητδ ιηοηπίΓεηί άέεαρίίεδ. Κε 23 ηονεηι1)Γε 602, 

Ρΐιοΐίαδ, ρΓοεΙαιηε εηιρεΓεηΓ, εηίΓαΐί α Οοηδίαηίΐηορίε. Μαητίοβ, έεΐιαη- 

1 Οε<3ι\ II, 337 - 3.38; Ζοη&Γ. III, 4§9· 
3 06<3γ. II, 345, Ζοώάγ, III, 493 ’ 494· 
3 06<3γ. II, 415 5 575 ; Ββο ϋΐαο. 177 5 Ζοώάγ. III, 537· 

ί,Ά άβδίίηέε ά&5 ρπιρεΓβιιτδ άε Βγζ&ποε 

οεαηΐ δεδ νείεηιεηίδ ίιηρέπαηχ εοηίΓε άε δίηιρίεδ νέίεηιεηίδ, δ'έίαίί 

εη£ηί ανεε δα ίεηιιηε εί δεδ εηίαηίδ, ά ΙιοΓά ά’ηηε ΙιαΓηηε, ροηΓ ραδδεΓ 

εη Αδϊε ΜίπεηΓε. II ηε ρηί αΙΙεΓ αη-άείά άε δί Αηίοηοηιοδ, οη 1ε εΐοηα 

ηηε επδε αί^ηέ ά’αΓίΙιπίΐδηιε. 05εδί Ια ηη’ίΐ £ηί αΓΓείε εί οοηάηίί αη 

ροΓί ά’ΕηίΓορε, α Οΐιαίεέάοίηε. Τταίπε αη ΙιοΓά άη τίναζε, ά’οη ίΐ αρετ- 

εεναίί Ιεδ ίοηΓδ άε δοη ραΐαίδ, οη Ιηί ίίί δηΙιΐΓ Ιεδ ρίΓεδ ίοΓίηΓε.δ ιηοΓα- 

Ιεδ αναηί άε ΡεχεεηίεΓ. Οη ίΓαηεΙια Ια ίείε, άεναηί Ιηί, ά αεβ οίης Ιίΐδ, 

ΤίάέΓε, ΡίεΓΓε, Ραηΐ, Ιηδίίη εί άηδίΐηίεη. ΟοηνεΓί άη δαη£ άε δεδ 

εηίαηίδ ςηί Γε]αί11ίδδαίί ]ηδςηε δηΓ Ιηί, ίΐ £αΓάα δα ίεπηείε ηαίηΓεΙΙε εί 

ίΐ δε οοηίεηίαίί άε άΪΓε, ά εΐιαςηε εοηρ άε Ιιαείιε : «νοηδ έίεδ ]ηδίε, 

δεί^ηεηΓ εί νοδ 3η£0Γηεηίδ δοηί έςηίίαΒΙεδ». Βίεη ρΐιΐδ, Ια ηοηΓπεε άη 

άεπιίεΓ άε δεδ ίίΐδ, εηοοΓε αη ΒεΓεεαη, αγαηί δηΐΐδίΐίηε δοη ργοργο ίίΐδ 

ροηΓ δαηνεΓ 1ε ]εηηε ρπηεε, Μαηπεε εη ανεΓίίί Ιεδ ΙιοηΓΓεαηχ, τείηδαηί 

άε δε τεηάΓε εοηιρίίεε ά’ηη Ιιοιηίείάε, ροηΓ δαηνεΓ δοη ρΓορΓε εηίαηί. 

Ρηίδ, οη Ιηί ίΓαηεΙια Ια ίείε. Ο’έίαίί 1ε 27 ηονεηιΙίΓε 6θ2. Μαηπεε έίαίί 

ά§;ό άε 63 αηδ εί ίΐ αναίί τέβ-ηέ 20 αηδ, ίΓοίδ ιηοίδ εί 13 ρηΓδ. Εεδ 

ίείεδ άε Μαηπεε εί άε δθδ εηίαηίδ ίηΓεηί ροΓίεεδ ά Ρΐιοΐίαδ ςηί Ιεδ ίίί 

εχροδεΓ ρΙηδίευΓδ .ίοηΓδ α ΓΗεΒάοηιοη. Ρηίδ, ςηείςηεδ ]οηΓδ ρΐηδ ίαΓά, 

οη άέροδα 1ε εοΓρδ άε ΜαηΓίεε α δαίηί-Μαιηαδ *, αίηδί ςηε εεηχ άε δα 

ίεηιιηε εί άε δεδ εηίαηίδ εί Ροη £Γανα δυΓ ΙεηΓ ίοηιβεαυ ηηε Ιοη§·ηε 

ίηδεπρίίοη 2. 

.ΙηβΙίηίβη II εηί Ια ηιέηιε άεδίίηέε. ΚεηνεΓδέ ραΓ Ια τένοίηίίοη, α 

Ια ίίη άε 695, Ιηδίίηίεη II αναίί εη 1ε ηεζ εοηρε, ά’οη δοη δηπιοηι άε 

Κΐηηοίηιέίε 8. Μαίδ ίΐ δ’εηιραΓα α ηουνεαη άη ροηνοίτ, εη 705. Ο’έίαίί 

ηη ίγΓαη δαη^ηίηαίΓε εί ηηε δεεοηάε Γενοίηίίοη, εη 711, 1ε τεηνεΓδα 

άε ηοηνεαη. Ε’ηδηΓραίεηΓ ΒαΓάαηέδ-ΡΙιίΙίρρίΙζΟδ 1ε ίίί αΓΓείεΓ α Όαπιαδ- 

ίτγδ, οη Π δε ίΓοήναίί ανεε δοη αΓηιεε, ςηί Γαΐιαηάοηηα δηΓ 1ε εΐιαιηρ. 

Ιηδίίηίεη II ίεηία άε ίηΐΓ, ιηαίδ, ίΐ η’εη εηί ραδ 1ε ίεηιρδ. Οη 1ε δαίδίί 

ραΓ Ιεδ εΐιενευχ εί δηΓ 1ε εΐιαπιρ οη Ιηί εοηρα Ια ίείε, ςηί £υί εηνογέε α 

Οοηδίαηίϊηορίε α Ρΐιίΐίρρίΐ^οδ. Αρτέδ ανοΐΓ είέ εχροδέε ςηείςηεδ ^οηΓδ, 

εΐΐε £υί εηνογεε εη Οεείάεηί ]ηδςη’ά Κοηιε, ροηΓ αηηοηεεΓ 1ε εοηιιηεη- 

εεηιεηί ά’ηη ηοηνεαη Γέ§-ηε. Ιηδίίηίεη II αναίί 41 υηδ ; ϋ έίαίί 1ε άεπ 

ηίεΓ εηιρεΓεηΓ άε Ια ά5'ηαδίίε ά’ΗεΓαεΙίηδ 4. 

1 Τΐιοορίι. Β, 448, άε Βοογ 289, 31-290, ι - Τ2 ; ΟεάΓ. I, 7°6 - 7°8, Οί. 

ΟΙιγοπ. Ρείδε. 694; Μαηαδδέδ 155; Ιοεί 45 - 4^; Ζοηατ. III, 197; Νίο. 0&11. 
XVIII, 42. 

2 ΟεάΓ. I, 707 - 7°8· 
8 ΟεάΓ. I, 775· 
4 Τΐιεορίι. Β, 584, άο Βοογ 381, 2 - 6 ; ΟεάΓ. I, 784 ; ΖοηαΓ. III, 242 ; Οΐγ- 

Ιίαε 52ο ; ΙοβΙ 50. 



62 Κ. Οηϊΐΐαηά 

Εη 698, Ι,έοηΙΐοδ, 9ΐιΐ αναϊί ΓεηνεΓδέ άηδίίηίεη II, εη 695. είαϊί, α 

5οη ίοιίΓ, άείΓοηέ ραΓ ΑρδϊιηαΓ, ρηί ρπί 1ε ηοπι άε Τΐϋέτβ III. Οε άεΓ- 

ηΪ0Γ, αρτέδ ανοΪΓ £αϊί εοηρεΓ 1ε ηεζ & Εέοηίϊοδ, εοιηηιε εεΐηί-εί Γαναΐί 

ίαΐί; εοηρεΓ 4 άηδίϊηίεη II, εί Γ ανοΕ εη£επηέ άαηδ αη ιηοηαδίεΓε, είαϊί, 

Ιηϊ ααδδί, ΓεηνεΓδέ εη 705 ραΓ Ιηδίϊηίεη II. Εε 5αη£-αϊηαίΓ0 επιρεΓευΓ 

εηιρπδοηηα Εέοηίϊοδ εί ΤϊϊιεΓε III. Ραϊδ, εΙιαΓ§-05 άε εΡαϊηεδ εί αρΓέδ 

&νοΐΓ άέίίΐέ άαηδ Ιεδ ηιεδ άε Οοηδίαηίϊηορίε, ϊΐδ ίηΓεηί αιηεηέδ άαηδ 

ΡΗϊρροάΓοηιε, οη άηδίϊπϊεη II άοπηαϊί άεδ ίειιχ, εη ΠιοηηειίΓ άε 53 

νίείοΪΓε. Οη Ιεδ ]εία ίοηδ άεηχ 3ηχ ρϊεάδ άε ΡειηρεΓεαΓ. Ρεηάαηί 

ΐοηίε 13 άητέε άε Ια ρΓεηιϊέΓε εοηΓδε άε εΙιαΓδ, ^δίϊηίεη II ίϊηί δεδ 

άεηχ ρϊεάδ 5ΠΓ 13 £0Γ£ε άεδ άεηχ εχ-εηιρεΓεηΓδ. Εε ρεηρίε αρρίαηάϊδ- 

δαϊί εί εΐιαηίαϊί Ιε νεΓδεί άη ρδ3ηηιε : «Τη ηιαΓεϊιΟΓαδ δηΓ Ραδρϊε εί δηΓ 

1ε Βαδίΐίε εί ία ίοη1εΓ3δ 3η ρϊεά 1ε Ηοη εί 1ε άΓ3§Όη». Ρηίδ Ιηδίϊηίεη 

II άοηη3 1’οΓάΓε άε Ιεδ ίΓαϊηοΓ ϊηδςα’αη Κγηέ§ίοη, Ιίευ ά’εχέεαίίοη 

31ογ5 άεδ εΓΪηιϊηεΙδ, οη οη ΙεηΓ ίΓαηεΙια 13 ίείε 3 ίοηδ άεηχ '. Εέοηίϊοδ 

αναϊί Γε§ηέ 3 αηδ, Τϊβέι-ε III 7 αηδ. 

Εηίΐη, Ιιηΐί εηιρεΓεηΓδ δη1)ΪΓεηΐ Ρηη άεδ ίΓαϊίεπιεηίδ Ιεδ ρΐηδ £γ0- 

ρηεηΐδ 3 Βγζαηεε : Γανεη^ΐεηιεηί. 

ϋεναηί 13 ίαςοη ϊηάϊ£ηε άοηί ΡΙιΐΙψρίΙί08 §;οηνεΓηαϊί ΡεηιρΪΓε, 1ε 

ραίπεε ΟεοΓ§·6δ ΒοΓαρΙιοδ, εοηιίε άε ΓΟρδϊΕϊοη, ά’αεοοΓά ανεε 1ε ρα¬ 

ίπεε ΤΙιέοάοΓε ΜγαΡϊοδ, άέεϊάα άε τεηνεΓδεΓ ΡΙιϊΙϊρρϊΒοδ. II εηνογα 3 

Οοηδίαηίϊηορίε Βοηρίιοδ, ρΓοίοδίΓαίΟΓ άε ΙΌρδϊΙάοη, 3νεε Ια ιηϊδδίοη 

άε δ’εηιραΓΟΓ άε ΡεπιρεΓεηΓ. Εε 3 ρϊη 713» Ρΐιΐΐΐρρ&οδ, αρΓέδ ανοΕ 
εέΙέΙΐΓέ Γ3ηηίνεΓ53ΪΓε άε 13 £οηάαίίοη άε Οοηδίαηίϊηορίε ρ3Γ άεδ ]ευχ 

δοΐεηηεΐδ α ΓΗίρροάΓοηιε, άοηη3 ηη §ταηά άίηεΓ 3η Ραΐαϊδ. Εε Γεραα 

ίεπηϊηέ, 3ΐθΓδ ςηε ΡΗίΗρρΐΙζΟδ, ςηί αναϊί Ιιη ανεε εχεέδ, άοπηαϊί ρπ> 

ίοηάέηιεηί, Κοηρίιοδ αεεοηΓηί 3η Ρ3ΐ3Ϊδ, οη ε1ΐ3οηπ, δαηδ δ’ϊηςηϊέίεΓ άε 

ΡεηιρεΓεηι·, ηε ρεηδαϊί αη’α δεδ ρΓορΓεδ ρΙαίδΪΓδ. Κοηρίιοδ ρέηέίΓα £αεϊ- 

Ιεπιεηί Είδςα’α ΓαρραΓίεπιεηί ϊιηρέπαΐ, εί, ίΓουναηί ΡΙιϊΙϊρρϊΕοδ δαηδ 

β·3Γάεδ, ΐντε εί άοΓΠίαηί ρτοίοηάέηιεηί, ίΐ δε δαϊδϊί άε Ιηί, Γεηνείορρα 

άαηδ ηη ιηαηίεαη εί 1ε ίΓαηδροΓία α ΙΉίρροάΓοηιε, δαηδ ρηε ροΓδοηηε 

ηε δ’εη αρεΓςηί, ραδ ρΐηδ, άη τεδίε, ςηε ΡΙιϊΙϊρρϊΕοδ Ιηί-ηιέπιε. Εέ, 

Ροηρίιοδ, Ραγαηί εηίεπηέ άαηδ 1ε νεδΙίαίΓε άε Ια {&οϊιοη άεδ ΥεΓϋδ, Ιηί 

ίίί; εΓενεΓ Ιεδ γεηχ 2. II αναϊί; τέ^ηέ άεηχ αηδ. 

1 Τίιβορίι. Β, 574. άε Βοογ 375. 6-13; Οεάι*. I, 780-781 ; Νΐοερίι. 1ε ΡδίΓ. 

47-48; Μ&ηαδδεδ 171 ; Ιοεί 49; Οΐγΐίαδ 5Γ8 ; Ζοπ&γ. III, 238. 

2 Τΐιεορίι. Β, 587. άε Βοογ 383. 5' *7 ! ε^άΓ. I, 785; Νΐε. 1ε ΡαίΓ. 55! 

Μ3Π33565 176, 01γ1ί35 52°. Ι0ε1 50- ΖθΠ3Γ. III, 244· 

Εα άεείΐηβε άεβ εηιρετευΓδ άε Βγζαηοε 63 

ϋέείάέε α δ’εηιραΓΟΓ άη ροηνοΪΓ α ΐοη£ ρπχ, ΡίπιρέΓαίΓίοε ΐΓεηε, 

εΒχαγεε α Ια ηοηνεΐΐε ςηε δοη £ί1δ, ΟοηδΙαηΙίη VI, Γε£η§ϊέ εη Αδϊε 

ΜϊηεηΓε, νογαϊί: δε §τοηρεΓ αηίοηΓ άε Ιηϊ ηη §ταηά ηοηιΙίΓε άε δοΐάαΐδ 

εί άε £εηδ, άεεϊάέδ α 1ε άέ£εηάΓε, Ιϊέηε £ίί ηηε άεΓηϊέΓε ίεηίαίίνε. ΕΠε 

ίίί: δανοΪΓ αηχ ίΓαιίΓεδ, ςηί εηίοηΓαίεηί δοη £ΪΙδ, ρηε, δ’ίΐδ ηε ίΓοηναίεηί 

ραδ 1ε ηιογεη άε 1ε Ιηί ΙϊνΓΟΓ, εΐΐε Ιηί τενεΙεΓαίΐ: ίοηί 1ε εοιηρίοί εί Ιεδ 

ρεΓάΓαϊί ροηΓ δε δαηνεΓ ρεΓδοηηεΙΙεηιεηί. Βαείιαηί ςη’ίΓεηε είαίί: εαρα- 

51ε άε ιηείίχε α εχέεηίίοη εεδ ηιεηαοεδ, Ιεδ οοη]ηΓ0δ δ’επιραΓεΓεηί άε 

Οοηδίαηίϊη VI, ηη 5οϊγ, ρεηάαηί ςη*ΐΙ ίαίδαϊί 53 ρτΐεΓε εί Ιε ίΓαηδροΓ- 

ίεΓοηί άαηδ ηηε ΡαΓςηε ίοηίε ρΓείε. ΑΓΓΪνέδ άε Βοη ιηαΐίη α Οοηδίαη- 

ίϊηορίε, 1ε δαηιεάϊ 19 ^οηί 797. ϊΐ3 ΡεηίεπηέΓεηί άαηδ Ια δαίΐε άε Ια 

ΡθΓρ1ΐ5'Γ3, οίι ϊΐ είαϊί ηέ, εί Ργ Ιαίδδέι-εηί ηηε ραΓίίε άε Ια ^οη^πε6, ρεη¬ 

άαηί ςη’ϊΐδ εχαηιϊηαϊεηί ανεε Ιίέηε εε ςη’ίΐ ίαΐΐαίί £αΪΓε. Είηαΐεηιεηί, 

ΐΓεηε άέείάα άε ίαΪΓε εΓενεΓ Ιεδ γεηχ α δοη £Πδ. Αεεαβίέ άε £αίϊ§·ηε, 

Οοηδίαηίϊη VI άοΓηιαϊί ρΓοίοηάειηεηί, ΙοΓδρηε νεΓδ 3 ΙιεηΓεδ άε 1’αρΓέδ- 

τηίάί, Ιεδ βοηιτεαηχ δ’αρρΓοεΙιεΓεηί άε δοη Ηί εί ηε 1ε ΓένείΠεΓεηί ρηε 

ραΓ Ια άοηΙεηΓ άεδ ροϊηςοηδ αη’ίΐδ Ιηϊ εηίοηςαίεηί άαηδ Ιεδ γεηχ ανεε 

ίαηί άε ΙίΓηίαΙϊίε ρη’ίΐ ίαίΐΐϊί ιποργϊγ δΐΐΓ 1ε είιαιηρ. ΗηΓίαηί, δε τοηίαηί 

ραΓ ίεΓΓε, τείηδαηί ίοηί δεεοηΓδ, ηιαηάϊδδαηί δα ηιεΓε, 1ε ]οιιγ εί 1ε Ιίεη 

άε δα ηαίδδαηεε, Οοηδίαηίίη VI τεδία ρΙηδίεηΓδ ]οηΓδ δαηδ νοηΙοΪΓ ρΓεπ- 

άΓε άε ηοηΓΠίηΓε. II είαϊί α§έ άε 27 ηηδ εί ϋ αναϊί Γέξ-πε 17 αηδ. II 

δηΓνεεηί, άη τεδίε, α 53 ηιεΓε, ίΓαιηαηί ηηε νϊε Ιαη^ηϊδδαηίε άαηδ 

ΡοηΒΙϊ εί 1ε ηιερΓΪδ 

Μΐοΐιβΐ V αναϊί ίεηίέ άε τεηνεΓδεΓ ΓϊιηρέΓαίπεε Ζοε, ηιαίδ Ιεδ 

Βγζαηίϊηδ τεΙηδεΓεηί άε 1ε ΓεεοηηαϊίΓε εοπιηιε εηιρεΓευΓ, εχϊ§·έΓ0ηί 1ε 

ταρρεί άε Ζοέ εί ΓεεΙαιηέΓεηί Ια ηιοΓί άε Μϊεΐιεί V. ΤΙιέοάοΓα, ςηί 

νϊναϊί εηίεπηεε αη εοηνεηί άερηϊδ άε Ιοη^ηεδ αηηέεδ, £ηί ίίι-εε άε 

εεΐηϊ-εϊ εί αεείαηιεε ραΓ 1ε ρεηρίε. Μϊεΐιεί V εί δοη οηείε Οοηδίαηίίη 

δ’είαϊεηί Γέ£η§ϊε5 αη ηιοηαδίεΓε άε δίοηάϊοδ. Αη δοΪΓ άη ηιεΓΟΓεάϊ 2ΐ 

ανπ! 1042, ίΓοϊδ ]οηΓδ αρΓεδ ΡαΓΓΟδίαΐΐοη άε Ζοέ, Ιε ηοηνεαη ρΓείεί άε 

Ια νϊΐΐε νεηαϊί εΙιεΓεΙιεΓ Μϊεΐιεί V εί δοη οηείε. Τοηδ άεηχ δ^αοοΓΟ- 

εΙιέΓεηί α Γαηίεΐ, δεηίαηί ςηε δ’ίΐδ ςηίίίαϊεηί 1ε ιηοηαδίέΓε, Πδ έίαίεηί 

ρεΓάηδ. Μαϊδ εε £ηί εη ναίη. Οη Ιεδ αΓΓαεΙια άη δαηείηαΪΓε ; ϊΐδ ΙιίΓεηί 

Ιιϊδδέδ δηΓ άεδ ιηηίεδ, ειηπιεπέδ δηΓ Ια ρΐαεε άη δϊ§ιηα εί εοηνεΓίδ ά’ϊη- 

δηΐίεδ ρεηάαηί ίοηί 1ε ίΓα^ί. Α Ια' νηε άεδ ϊηδίΓηηιεηίδ άη δηρρίίεε, 

Μϊεΐιεί V εεΐαία εη δαη§1οίδ, δηρρίϊαηί ρηε Γοη εοηιηιεηςαί 1ε δηρρίίεε 

ραΓ Οοηδίαηίίη. Οε άεΓηϊοΓ 1ε δηίήί δαηδ ηηε ρΐαϊηίε. Οηαηί α Μϊεΐιεί 

1 Τΐιεορίι. Β, 732. άε Βοογ 472, 12-26; ΟβάΓ. II, 27; Μ3ηα5568 I, 91 ; 

}οε1 53 ; Ζοπ&γ. III, 297 - 298. 
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Β. ΟιιίΠαηά 

V, ίΐ ίαΐΐαί 1ε ηιαΐηίεηΐΓ £εΓηιεηιεηί. II αναΐί τέ^πε 14 ηιοίδ εί 5 ]οιΐΓ8 \ 

Εη 1071, ΐίοηιαϊη IV Βίουβηβ, Βαίίη εί ίαίί ρπδοηηίεΓ ραΓ 1ε δηΐ- 

ίαη Αίρ ΑΓδΙαη, εί ΗΒέτε ^έηεΓεηδειηεηί ραΓ Ιηί, αναΐί εηίΓερπδ (Ιε 

ΓεοοηςυέπΓ δοη ίΓδηε, άοηί ΜίεΒεΙ VII, δοηδ Γίηίΐηεηεε άεδ ϋοηΒαδ, 

εί επ ραΓίίοηΙίεΓ δε δοη οηείε, 1ε εέδαΓ άεαη, δ’έίαίί εηιραΓε. ΑΓΓείέ, 

Κ,οιηαίη IV ϋίο^έηε £αί ίΓαηδροΓίέ α Οοηδίαηίΐηορίε. Ρεηάαηί Ιε 

νογα^ε, ίΐ £ηί ρπδ άε νΐοΐεηίεδ άοηΙεηΓδ ΐηίεδίΐπαΐεδ, άηεδ αη ροίδοπ, 

ραε Ιεδ έιηίδδαίΓεδ άη εέδαΓ άεαη ΌοηΒαδ, Ιιιί αναίεπί ίαίί ρΓεπάΓε. 

Ε’οπίΓε αΓπνα δε Ιιιί ΟΓενετ Ιεδ γεηχ, ανεε άέΐεηδε άε Ιιιί ραηδεΓ δεδ 

ΒΙεδδυΓεδ. Οη 1ε εοηάηίδίΐ αη ΒοΓά άε Ια ΡΓοροηίίάε εί, άε 1ά, ίΐ £ιιί; 

ίταηδροΓίε άαηδ Πίε άε ΡΓοίέ. II η’γ νεεηί ςιηε ςηείςηεδ _]οιΐΓδ; 1’αΒ- 

δεηεε άε ίοηί ραηδειηεηί αναΐί επνεηίιηέ Ιεδ ρΐαίεδ αη ροΐηί ςηε 1*αίτ 

εη έίαϊί ίηίεείε. Κοηιαίη IV, ςηί η’έίαΐί ρΐιΐδ ςρι’ηη εαάανΓε, ΓηοηΓηί 

δαηδ Ια ηιοίηάΓε ρΐαίηίε, δαηδ ααεαηε ηιαίέάίείίοη εοηίΓε δεδ ρεΓδέεη- 

ΙειίΓδ. II αναΐί τέ^ηέ ίΓοίδ αηδ εί Βηΐί ηιοίδ Β 

Εη ιΐ93> ΑΙεχίδ III Αη§;ε ΓεηνεΓδαίί δοη ίΓεΓε εαάεί, Ιβααο II 

Αη(β·. Οε άεΓηίεΓ έΒαιΒ εη ίΓαίπ άε ίαΕε εαηιρα^ηε εοηίΓε Ιεδ Βηΐ^ατεδ, 

ΙοΓδςη’ίΙ £ηί ανετίΐ άη εοηιρίοί άε δοη ίΓΟΓε. II ηιέρπδα Ρανετίίδδειηεηί 

εί; άη! ίίηαΐεηιοηί δ’εηίηΐΓ. Μαίδ, α δία^γΓε επ Μαεέάοίηε, οη ίΐ δ’έίαίί 

αιτέιέ ροπγ ρΓεηάτε ςηείςηε τεροδ, ίΐ £ηί Ηντε ραΓ δοη Βοίε εί ταηιεηέ 

α Οοηδίαηίΐηορίε. δοη ίτεΓε ΑΙεχίδ III 1ε ίΐί ανεη^ΙεΓ, αη £αηΒοηΓ£ άε 

ΡεΓα. ΑρΓέδ Γανοίι· ίεηπ εηίεπηέ ςπείςηε ίεηιρδ άαηδ Ια ρπδοη άιι Ρα- 

Ιαίδ, ΑΙεχίδ III 1ε ίϋ ίΓαπδίέΓεΓ άαηδ ηηε ίοηΓ, δίίηέε άαηδ 1ε ΟίρΙο- 

Βίοηίοπ, οη οη ηε Ιηί άοηηαίί εΐιαρηε ]οιιγ ςη’ηηε ίΓεδ ρείΐίε ταβοη άε 

ραίη εί άε νίη. II αναΐί Γε^ηέ 9 ηηδ εί η ιηοίδ εί η’αναίί ραδ εηεοΓε 40 

αηδ3. ΚέίαΒΙϊ δΐΐΓ 1ε ίΓδηε, επ 1203, Π ιηοηπιΐ εη 1204, α Ια ηοηνεΐΐε 

άε ΓαΓΓεδίαίΐοη άε δοη £ί!δ, ΑΙεχίδ IV ραΓ Ι’ηδηΓραίεηΓ ΑΙεχίδ V Μπγ- 

ζηρίιίε. II ίηί ρπδ ά’ηη νίοΐεηΐ ΐΓεηιΒΙεπιεηΙ; α Ια δηίΐε άηςηεΐ ίΐ εηίΓα 

επ α§Όηίε. II εΐαίΐ; άαηδ δα 5θέηιε αηηεε 4. 

Οοηδίαηΐίηορίε Γεεοηςηίδε δηΓ Ιεδ Εαΐίπδ 1ε 25 ]ηΐ1Ιεί: 1261, ΜίεΒεΙ 

VIII Ραΐέοΐο^ηε, άεϊα εο-εηιρεΓεηΓ ανεε 1ε ]εηηε Ιβαπ IV ΙαβοανΪΒ 
άερηίδ 126ο, δε ίΐί; εοηΓοηηεΓ ηηε δεεοηάε £οίδ άαηδ δαίηΙε-δορΒίε, 

δοηδ ρΓέΐεχίε ςηε Ια Γεεοης,ηείε άε Οοιίδίαηΐίηορίε εΐαίΐ ηηε Γεηαίδ- 

δαηεε άε ΓΕιηρίΓε. Οοηιηιε ΙοΓδ άη ρΓεηιίεΓ εοηΓοηηειηεηί;, ίΐ ηε £ηΙ 

1 ΡεεΙΙοΒ, ΟΒγοπο^γ. εά. ΚεηβηΜ I, ρ. 115 · 0&(1γ. ΙΓ, 539 - 54°; 

Μ&Π35863 264, Ιοεί 62-63; 01γΐΣ&5 592; Μ. ΑΙΙαΙ. ιγ ; Ζοπηγ. III, 6ΐ2. 

2 01γ1ί33 612 ; Μίΐη355έ5 Ι32 ; Ιοεί 65 ; Ζοπβγ. III, γοό ; ΜίεΒεΙ Αίΐαΐ. 178. 

8 Νίοέίαδ 596 - 597· 

4 Νΐοέίαδ 744· 

Ββ άεΒίΐηέε άε5 εηιρεΓειίΓδ άε Βγζαηοε 

£αίί; αηεηηε ηιεηίίοη άη ]εαηε |εαη IV Εαδεαπδ, αΙοΓδ ά§·ε άε 8 οη άε 

ιι αηδ. Βίεη άεείάε α έεαΓίεΓ άη ΐΓδηε Ιε ίίΐδ άε ΤΐιέοάοΓε II Εαδεατίδ, 

ΜίεΒεΙ VIII, ηε νοηίαηΐ ραδ 1ε ρπνεΓ άε Ια νίε, άοηπα ΡοΓάΓε άε Ρα- 

νεη§;1εΓ. δοηδ ρτεΐεχίε ά’αάοηεΐΓ δοη δαρρίίεε, αη Ηεη άε Ιηί ρεΓεεΓ 

Ιεδ γεηχ ανεε ηηε ροΐηίε άε £ογ ροΓίεε αη Γοη^ε, οη δε εοηίεηΐα άε 

Ιηί άέδδέεΙιεΓ εί άε Ιηί ΒιτηΙεΓ Ιεδ ηιεηιΒΓαηεδ, αη ηιογεη ά5ηηε Ιαηιε 

άε ηιέίαΐ τοη§;ίε. Οείίε εχέεηίΐοη εηί Ιίεη 1ε 25 άέεεηιΒΓε 1261. άεαη 

IV £ηί ίΓαηδροΓίό εηδηίίε αη εΒάίεαη άε ΌαΒίΒίΐζα *. II νΐναίί εηεοΓε, 

δοηδ 1ε Γε§Ίΐε ά’ΑηάΓοηίε II Ρα1έοΙο§ηε, ςηί νΐηί 1ε ίΓοηνεΓ, εη 1290, 

ροηΓ Ιηί ΙαίΓε ΓεεοηηαϊίΓε Ια Ιέ§ίίίιηίίέ άε δοη έΐέναίΐοη αη ίΓδηε 2. 

Εη£ίη, Αηάνοπίο IV ΡαΙέοΙοριιβ εί ,Τβαη VII ΡαΙβοΙοζ/ηβ, £ί1δ εί 

ρείΐί-ΠΙδ άε ]εαη V Ρα1έο1ο§;ηε, ίιίΓεηί εηχ αηδδί ανεη^Ιέδ. Ιεαη V 

Ρα1έο1ο§;ηε αναΐί εΐιοίδί ροητ Ιιιί δηεεέάει·, δοη δεεοηά £ί!δ Μαηηεΐ αη 

Ιίεη άε δοη £ί1δ αιηέ ΑηάΓοηίε εί εη δερίεηιΒΓε 1373 ^ ηοηιηιαίί Μα- 

ηηεΐ εο-εηιρεΓεηΓ. Εη 1374» ΑηάΓοηίε IV Ρα1έο1ο§;ηε ίεηίαΐί ά’εηΙενεΓ 

1ε ροηνοΐΓ α δοη ρέΓε, εη ιηεηιε ίεηιρδ ςηε 1ε ρπηεε δανοηά]ί ΤεΒε- 

ΙεΒί δε δοηίεναίί εοπίτε δοη ρεΓε ΜοηΓαά I. Μαίδ εε άοπιίοΓ Γέηδδίί α 

εη£εΓηιεΓ Ιεδ άεηχ ρΓΐηεεδ άαηδ Όίάγιηοίίοηε· Μοηταά I £ίί ανεη§1εΓ εί 

άέεαρίίεΓ δοη Πίδ; ςηαηί α Ιεαη V, ίΐ άυί £αΐΓε ανεη^ΙεΓ δοη £ί!δ Αη¬ 

άΓοηίε IV εί δοη ρείίί-ΠΙδ Ιεαη VII. Μαίδ Ρανεηβ'Ιεπιεηί, ορεΓέ ανεε 

άη νίηαί^Γο ΒοηίΠαηί, ηε Ιεηΐ' εηίενα ραδ εοηιρίέΐεπιεηί Ια νυε; ίΐδ 

£ηΓεηί εηίεΓηιέδ ίοηδ άεηχ άαηδ Ια ίοηΓ ά’Αηειηαδ, αηχ ΒΙαεΒεΓηεδ 3. 

Οίιΐ9 αηδ ρΐηδ Βατά, εη 1379 ΑηάΓοηίε IV ίεηίαΐί άε ηοηνεαιι άε δ’εηι- 

ραΓΟΓ άη ίΓδηε, εί ηιοηΓαίί 1ε 28 )\ιιη 1385 4. Οηαηί α άεαη VII, Π 

δ’εηιραΓαίί άιι ίΓδηε 1ε 14 ανΓΪΙ ΐ39°» πιαίδ εη έίαΐί εΒαδδέ άέδ Ιε 14 

δερίεηιΒΓε 6. II δε ηιοηίΓα, άη τεδίε, Ιογαΐ άέδ ΙοΓδ επνεΓδ Μαπηεΐ II Ρα- 

Ιέΐο^ηε, ςηί Ιηί αναΐί εοηίίε Ιε §Όην0πιεηιεηί άε Ια εαρίίαίε, ρεηάαηί δοη 

δέ]οηΓ εη Οεείάεηί; εί, εη ε££εί, εη 1402, ϋ τεΐηδαΐί άε ΙίνΓεΓ Οοηδίαηίί- 

ηορίε α Βα]αζεί Iβ. άεαη VII Ραΐεοΐο^ηε ιηοπΓηί 1ε 22 δερίεηιΒΓε 1408 Β 

Τεΐΐε £ηί Ια άεδίίηεε άεδ εηιρεΓοηΓδ άε Βγζαηεε. διίΓ 88 επιρεΓεηΓδ 

1 Νϊε. Ογ6§[ογ. I, 93· 

2 Νΐο. Ογρ^ογ. I, 173- 

3 Όυο38 44; 5ρ1ΐΓ3ηίζέ3 51, 8ο ; Β. 01ΐ3ΐοοο. 42 ; I, 55· £Β Ε· 

Οδ1§;εΓ, Ιο1ΐ3πηε5 VII, Κ3Ϊ86Γ άβΓ ΚΙιοιηαοΓ, 1390 - Ι4°8. Βγζ. ΖείίδοΙίΓ. 
XXXI (τ931)ι Ρ· 23· 

4 Μ ύ 11 εγ, ΟΙίΓοηΠί άε 1391, ρ. 392· εί· Ρ· ϋοΙ^βΓ, ορ.εΐί., ρ. 26. 

6 Μϋΐΐετ, ΟΒγοπϊΙς ίά. 0{. ρ. ϋδΐ^ετ, ορ.εΐί., ρ. 27· 

β Ρ. ϋο 1 ε γ, ορ.εΐί., ρ. 33- 

7 Ρ. ϋδΙ^ΟΓ, ορ.εΐί., ρ. 36. 
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Γβ^ηαηί, εη ηε ίεηαηί; ρ&δ οοιηρίε άβδ εο-επιρεΓβιΐΓδ, ςυί η’οηί: ρ&5 

είίεοίίνεπιεηΐ: εχεΓοέ 1ε ρουνοίτ ε(; ςυί, ροιπ* εείιίε ταίδοη, ηε δοηί ρο.5 

οοπιρίέδ ραππί Ιεδ επιρεΓειίΓε οίίΐείεΐδ, δυτ 88 εηιρεΓειίΓδ τέ^παπί:, άθ 
323 3. 1453» άε ΟοηδΙμηίίη I 1ε Οταηθ ά Οοηδίαηίίη XII, 37 «πιρβΓβυΓδ 
δοηί ιτιοΓϊδ άε πιοτί: παίπτοΐΐο, 3 ά'&εείάεηί, 5 5υτ 1ε εΐι&ιηρ άε ϋαίαίΐΐε, 

3ο (Ιε πιοΓί νΐοΐεηΐε, άε άΐνετδΘδ ιηαηίέΓΟδ 1 2 * * 5 οί: 13 οηΐ άυ δε τέίυ&ίοΓ 
ΓηοιηεηΙίΐηέπιεηΙ: ου άέίίηίΐίνεηιεηΐ αυ εουνεηΐ 2 *. 

κ. οιπιχανβ 

1 5 εηιρεΓειίΓδ ηιοτίδ <3ε ηΐΕπίέτε ΐΓΕδίςιιε άίνετδε, ι ρΕΓ ηιοΙίΐΕίίοπ, ι ρΕΓ 
έΐοηίίβιπεπί, 2 ρεγ είΓΛη^ΙεπιεπΙ, 2 4επ5 Ιεδ Ιοι-Ιηι-65, 3 35δ&δδϊηέδ, 4 επιροί- 

δοηηέδ, 4 άέοΒρίίέδ εΐ 8 Ενβυ^ΐέδ. 

2 Οε δοηί: ΑηΕδίΕδε II, ΤΙιέοάοδε III, δΐΕΐΐΓΒΐυοδ, Μίεΐιεί I, ΚοαίΕΐη I 

Ι,έεΕρέηε, Μϊεΐιεί IV, Μίεΐιεί VI, ΙδΕΕΟ I Οοιηηέπε, ΜίοΙιεΙ VII, ΝίοέρΙιοΓε 
III ΒοΐΕπίβΙε, ΑΙεχίδ III Αη§ε, Απάτοπΐε II ΡΒΐέοΙθ£ΐιε εί ΙεΕη VI ΟεπΓεοιι- 

ζέηε. Οί. Κ. Ο ιι ΐ 1 1 β η ά Οί Βυζαντινοί αύτοκράτορες καί τό ΰέλγητρον τοΰ μο¬ 

ναστηριού, Έπετ. Έταιρ, Βυζ. Σπουδών, XXI (1951), ρ. 215 - 234· II γ & Ηεα άε 
οοιτίββΓ, άΒΠδ εεΙΙε έΐιιάε, ρ. 219 ΑΙεχίδ V Μυτζιιρίιΐε εη ΑΙεχίδ III Αη^ε ; ΐΐ 
ίΕηί ΕΊΐδδϊ δηρρπ'ηιεΓ άε εεΐίε Ιΐδίε Ι,βοηΐίοδ (ρ. 217), <ηυΐ ίυί άέοΕρϊίέ, Μίεϊιεί 
V (ρ. 218), ςιπ ειιί Ιεδ γεαχ ετενέδ, Κοπιειπ IV Όίο§;έηε (ρ. 219), ςηί επί 
ΕΠδδί 3εδ γειιχ ετενέδ, ΙδΕΕΟ II Αη£€ (ρ. 219)» ςιιϊ ίηί; Ενευ§;1έ έ^Εΐεπιεηί: εΓ 
3εαη VII ΡΕίέοΙο^πε (ρ. 220), ηυί Γενέίϊί: δευίεπιεπί, Ευ ιηοιηεηί: (1ε δΕ πιοτί, 
1ε το1)ε <3ε ιηοΐηε. II ίΒΐιί έβΕίειηεηί δΗρρππιβτ, ε ρτοροδ ά’ΑπΕδίΕδε II (ρ. 217), 

1ε άβπιίέτβ ρΙίΓΕδε εΐ ρΒτ δυίίε 1ε Νοίε 5. 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΙ. Η'-ΙΓ 

ΚΑΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΥ ΑΥΤΗΣ 

Α' 

Ή σημερινή πράας τής Όρθοδόζου Ανατολικής Εκκλησίας αναγνω¬ 

ρίζει τον εν Ήρακλείφ Κρήτης έδρεΰοντα αρχιερέα καί τής επαρχιακής 
Συνόδου τής Εκκλησίας τής Κρήτης προκαθήμενον ως μητροπολίτην Κρή¬ 

της, προσφωνεΐται δ’ οΰτος ώς σεβαομιώτατος, καθώς γίνεται διά πάντας 
τούς «μητροπολίτας» (— επισκόπους) έν τφ Έλληνικφ Κρατεί 

9Από πολλών έτών ασχολούμενος μέ την εκκλησιαστικήν ιστορίαν τής 
Κρήτης, ή θέλησα πάντοτε νά δ»ασαφήνισθοΰν και τά επόμενα ζητήματα : 

α') "Αν ό προκαθήμενος Κρήτης έλέγετο επίσκοπος ή Αρχιεπίσκοπος 
και υπό ποιαν έννοιαν ώνομάζετο οΰτω. 

β' Πότε ό προκαθήμενος Κρήτης ώνομάσθη μητροπολίτης καί 8ν διε- 

τήρησε συγχρόνως τον τίτλον τοΰ αρχιεπισκόπου καί υπό ποιαν έννοιαν. 

γ') Τί σημαίνει ό τίτλος πρόεδρος Κρήτης, αποδιδόμενος εις προκαθη¬ 

μένους τής έν λόγιο Εκκλησίας, καί 
5') Ποια ΰπήρξεν ή έδρα τοΰ επισκόπου ή αρχιεπισκόπου Γορτΰνης, 

αρχιεπισκόπου Κρήτης, ή μητροπολίτου Γορτΰνης, μητροπολίτου Κρήτης, 

μάλιστα δέ πατά τούς αιώνας ένατον καί έν συνεχεία μέχρι τοΰ δεκάτου 
τρίτου 8. 

Πέραν τής χρησιμότητος τήν οποίαν θά εϊχεν ή λΰσις τοιοΰτων ζητη¬ 

μάτων, πολυπλόκων καθ’ έαυτά, διά μίαν εποχήν σκοτεινήν ώς προς τήν 
ιστορικήν έρευναν, είναι άναντίλεκτον οτι καί τήν φιλολογικήν κριτικήν θά 

1 £0 Οικουμενικός γράφων τψ Κρήτης προσφωνεί αυτόν ίερώτατον. 01 επίσκο¬ 

ποι Κρήτης, νϋν επτά τον Αριθμόν, προσφωνοΰνται θεοφιλέστατοι, διά τοΰ τιμητι- 

κωτάτου τούτου τίτλου, δι’ ού προσεφωνοϋντο οί άρχοντες τοΰ παλατιού και μητρο- 

πολΐται επί Βυζαντινών. Είναι δ5 6 Κρήτης καί έξαρχος Ευρώπης. 

2 Δηλαδή από τής καταλήψειος τής Κρήτης υπό των Αράβων (824 ή 826 ;) 

μέχρι τής άνακτήσεως αυτής υπό τοΰ Νικηφόρου τοΰ Φιοκά (961) καί περαιτέρω 
μέχρι τής καταλήψεως αυτής υπό των Φράγκων τής Δ' Σταυροφορίας (1204). 
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χθησαν μέν επί Φωτίου καί Ιγνατίου άποκατεστάθησαν δέ έν τφ μεταξύ. 

Ή δεύτερα λεγομένη βυζαντινή περίοδος (961 - 1204) ευρίσκει την Εκκλη¬ 

σίαν αυτής άκμαίαν καί ακολουθούσαν την εκ Κωνσταντινουπόλεως διδόμε¬ 

νη ν εκκλησιαστικήν γραμμήν, επομένως καί τό οριστικόν σχίσμα τού ια' αί. 

Τά από τής καταλήψεως τής Κρήτης υπό των Φράγκων (1204) κέξ. γεγονότα 

ώς προς τήν Ανατολικήν Εκκλησίαν δεν μάς ενδιαφέρουν ενταύθα, εϊμή 

παραπληρωματικούς, μάς άπησχόλησαν δ’ άλλοτε 8. Διά να επανέλθωμεν εις 

τά τακτικά, ταύτα αναφέρουν τήν Κρήτην κατά τήν β' βυζαντινήν περίοδον, 

ουχί δμως πάντοτε κατά τήν 5Αραβοκρατίαν. 

Ή θέλησα νά μετέλθω, δι9 ιστορικούς καί φιλολογικούς σκοπούς, άλλην 

μέθοδον. Νά συγκεντρώσω δηλαδή τάς ειδήσεις περί των προσουπων καί των 

τίτλων των αρχιερέων Κρήτης (μόνον των προκαθημένων, ούχί των επισκό¬ 

πων οί όποιοι ύπήγοντο ύπ’ αυτούς, τούτο θά πράξω άλλοτε) κατά τούς 

επιμάχους χρόνους 734 - 1204, ανεξαρτήτως των μαρτυριών των τακτικών, 

διότι εδώ δεν μ9 ενδιαφέρει τόσον ή τάξις ήν είχεν ή αρχιεπισκοπή (ή μητρό- 

πολις) Γορτύνης (ή Κρήτης), καί ή σειρά τών έκάστοτε υπ’ αυτήν επισκο¬ 

πών, ούδ’ ό αριθμός καί τά ονόματα τών τελευταίων. Τούτο είναι άλλο 

ζήτημα. Αλλά καί ή σύνταξις καταλόγου τών προκαθημένων αρχιερέων Κρή¬ 

της διά τήν εποχήν αυτήν είναι εργον άλλότριον τών προθέσεών μου εν τη 

σημερινή μου μελέτη \ Διά τούτο δεν επιμένω εις τούς όλιγώτερον γνωστούς, 

1 Ή έρις συνέπεσε μέ τήν εν Κρήτη Άραβοκρατίαν. 

2 Όρθόδοξοι αρχιερείς έν Κρήτη έπί Ενετοκρατίας, «Όρθοδοξία» 27, 1952, 

σσ. 63- 75. Περί τών κατά τήν Τουρκοκρατίαν (1645- 1898) άρχ ιερατέυσα ντων έν 
Κρήτη έδημοσίευσα έν ΕΕΒΣ Ι', 1933, σσ. 192 - 235, καί : "Ελεγχος τών έν Κρήτη 
άρχιερατευσάντων επί Τουρκοκρατίας, «Έπ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδών» Γ', 1940, σσ. 

114 - 155. Τήν μελέτην ταύτην πρόσθες εις τά υπό Γ. Ιί ο ν ι δ ά ρ η, «Κρητ. Χρον.» 

7, 1953, σ. 478, δπου παραλείπεται. Γενικόν κατάλογον τών έπισκοπησάντων έν 
Κρήτη, άλλ’ ήδη πρό πολλοΰ άπηρχαιωμένον, έχομεν έν Μ. Εε Ο. α ΐ ε π, Οπεπδ 
ΟΗπδίί&πυδ, ίοπηίδ δεευπάιΐδ, Ρ&Π8Π8 1740, στ. 256 - 274 : VI Ρτονϊηείίΐ ΟεΙίΕ 
ΙηδτιΙδΒ. Διά τήν Ενετοκρατίαν είδικώς βλέπε: Ο ϊ υ 5 ε ρ ρ ε θετοί α, Ρετ 1π 
Οτοηοΐ&δδΐ Οεϊ νεδεονί Οείεδΐ &11’εροε& νεπεία, νεηεζΐα 1914 (άνάλυσις έν 
περ. «Χριστιανική Κρήτη» Β', 1914, σσ. 296 -300). Διά τι]ν Φραγκοκρατίαν καί 
Τουρκοκρατίαν βλ. ανωτέρω, ώς καί τήν έπομένην καί μεθεπομένην σημείωσιν (δεν 
έπεκτείνομαι εις βιβλιογραφικός άναγραφάς). 

8 Τό επιφυλάσσω εις τήν «Ιστορίαν τής Εκκλησίας Κρήτης», δπου θά συμ¬ 

πληρωθούν καί αί είς τά μέχρι σήμερον δημοσιεύματά μου ειδήσεις καί θά διορθω¬ 

θούν τυχόν παροράματα καί ελλείψεις. Κατάλογον τών μητροπολιτών Κρήτης από 

Τίτου κέξ. παρά ΡΙ&ηιίπίιΐδ Οοτηεΐίιΐδ, Οτεία 83.0Γ3 I, νεηείϋδ 1755, 

σσ. 189-212, τον όποιον μεταφράζει ό αρχαιολόγος Νικόλαος Πλάτων έν τφ 
περ. «Απόστολος Τίτος» (Ηρακλείου) Β', 1953, σσ. 75-76, 136- 137, 152- 154, 

215-216, Γ', 1954, σσ. 12 - 13, 33-34, 55-56, 75- 76, 117- 118, 173 - 174. Δυστυ¬ 

χώς ό μεταφραστής δέν λαμβάνει ύπ’ δψιν τά ελληνιστί συντεταγμένα πρακτικά καί 

καί δή τούς μόνον έκ τού μεταγενεστέρου πλήν πολυτίμου εκείνου Συνοδικού 

τής Επισκοπής Σουαρέτ (=Συβρίτου) γνωριζόμενους ’. Απεναντίας συγ¬ 

κεντρώνω θετικωτέρας ειδήσεις, ύπογοαφας ιδία, διότι αι επιγραφαί 

σπανίζουν. 

Β' 

1. Άνδρέας αρχιεπίσκοπος Κρήτης (α' ήμισυ η' αι.), ούτω έν τφ 

Μηνολογίφ 8 καί έν τοΐς καταλόγοις τών χειρογράφων του έργων γινωσκόμε- 

νος 1 2 3, καί έκ τού «Μεγάλου κανόνας, ποιήματος Άνδρέον Κρητης», ο και 
άγιος4 * * * 8- Χαοακτηριστικόν δτι ούδαμ,ού ποτέ εγραφη Ανδρεας Γορτύνης, 

αλλά πάντοτε Άνδρέας Κρήτης (λατ. Οεΐοηδίδ = Κρής). 

2. Ήλίας 6 επίσκοπος τής Κρήτης νήσον, δ μετασχών τής Ζ' Οικουμε¬ 

νικής έν Νικαίφ Συνόδου (787). Πάντες οί έν τή Συνόδφ εκείνη άναφερόμε- 

νοι αρχιερείς, καί αυτός ό Κωνσταντινουπόλεως, άναφέρονται α>ς επίσκοποι6. 

τάς ελληνιστί τεθειμένος ύπογραφάς τών αρχιερέων Κρήτης είς τάς πράξεις τών 
Συνόδων άλλα μεταφράζει καί ταύτα έκ τής λατινικής μεταφράσεως, καί άλλως 
προχειρολογεί. Ούτω έν Γ', 1954, σ. 117 διερωτάται τί θά εϊπη Πολεμονιακός (δίο) 

Πόντος, άγνοών δτι είς τήν επαρχίαν Πολεμωηακοϋ ύπήγοντο αί μητροπόλεις Τρα- 

πεζοΰντος, Κερασοϋντος και Πολεμωνίου ! Πρβλ. περαιτέρω σ. 81, σημ. 4. 

> ν. Εζιατεπί, Εε δγποάΐοοπ άε δγδπίίΐ εί Ιεδ πιέΐτοροΐίίεδ άε ΟτέΙε 

&υκ Χ-ΧΙΙΙ δΐέεΐεδ, ΕΟ 32, 1933, σσ. 385-412. 

3 Ποβλ. ΒΗΟ3, 1909, σσ. 16- 17. 5. V & Π 5 έ, δ3ίηΙ Αηάτέ άε θείε, ΕΟ 
5, 1902, σσ. 378 - 387. Ε. ΡείΐΙ, Απάτό άε θείε, ϋλΟΕ 1, 1907, στ. 2034 - 2041. 

Ε. Μ 3 γ ί η, Αηάιε άε θείε (83Ϊηί), ϋΤΟ 1, 1909, στ. 1182- 1184. Σωφρο¬ 

νίου Εύστρατιάδου, Άνδρέας ό Κρήτης ό 'Ιεροσολυμίτης, «Νέα Σιών» Ιερο¬ 

σολύμων 29, 1934, οσ. 673 - 688· 30, 1935, σσ. 3 - 10, 147 - 153, 209 - 217, 269 - 283, 

321 -342, 462. Β. Λαούρδας, «Κρητ. Χρονικά» Ε, 1951, σο. 41-49. 

* Ούτω έν Πιτμιακώ κώδ. 179 (ε ) ιγ' αί. (Σακκελίων) : «τού μακαρίου Αν¬ 

άριου άο/ιετιιοχόπον Κόψης καί 'Ιεροσολυμίτου». Έν Πατμιακώ κωδ. 181 (ιη ) του 
ιγ' αί. (Σακκελίων): «*Ανδρέον (Ιρχιε.Ίΐοκό.ιον Κόψης». Έν κώδικι ΑαΙΐο. Ογ. 1ο88, 

4 ιδ' αί φ. 103 (Οί»πηε1Π) «τού αρχιεπισκόπου Κρψης τού 'Ιεροσολυμίτου». Ύπαρ¬ 

χουν δεκάδες παραδειγμάτων. 
4 Έν Ε ο η ι δ ΡείΐΙ, ΒΑΟ, Βηΐκεΐΐεδ 1926, δέν εδρηται ιδιαιτέρως τυπω- 

θεϊσα ακολουθία. Λύτύθι σσ. XXV - XXVI καταγράφεται: Άκολουθίαι... τών έν 
άγίοις πατέρων ημών Τίτου, Κυρίλλου, Εύμενίου καί Άνδρέον, άρχιεπιοχόπον Αα»)· 

ιης τών θαυματουργών... έκδοθεΐσαι έπιμελείφ... Ίλαρίωνος επισκόπου Ρεθόμνης..., 

έν ’Λθήναις 1877... 
5 ΙΙρβλ. καί V. Ε η ιι Γ ε η I, ΕΟ 32, 1933, σ. 402. Β. Λαυύοδαν, «Κρητ. 

Χρονικά» Ε, 1951, σσ. 53 - 56. 

6 Μ ίΐπδΐ, Απιρίΐδδπυα (Γοικ*ΐΗ<ιη>ηι οοΐΐεοίΐο XIII, 133. 
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ωφελεί. Διότι είναι προφανές, οτι αγιολογικά και ιστορικά κείμενα επηρεά¬ 

ζονται από την φρασεολογίαν των χρόνων των καί ώς εκ τοΰτου αποδίδουν 

εις τους Κρήτας αρχιερείς παρελθόντων αιώνων τίτλους τούς οποίους εκείνοι 

είναι αμφίβολον εάν ειχόν ποτέ. 

Ή ώς άνω ερευνά δεν έγένετο εξ ολοκλήρου διά τού παρόντος μελετή- 

ματος, καθότι συντόμως μέλλω νά δημοσιεύσω καί άλλο παράλληλον, δπου 

ιδία θά εξετάσω τό θέμα από άπόψεως αγιολογικών κειμένων \ 

Τά περαιτέρω συντασσόμενα νομίζω δτι θά έχουν γενικώτερον ενδιαφέ¬ 

ρον διά τον επόμενον ιδία λόγον. Είναι γνωστόν, δτι ή ερευνά παραπ?α)σίων 

θεμάτων είναι δυνατόν νά έπιχειρηθή επί τή βάσει ιδιαίτατα των τακτι¬ 

κών 2, των αναγραφών δηλονότι των μητροπόλεων καί τών εις αύτάς υπο¬ 

κειμένων επισκοπικών θρόνων, ας έτήρει ή βυζαντινή αυλή. Έν προκειμένφ 

διά την Κρήτην υπάρχει ή επομένη δυσκολία" ή Κρήτη δεν υπήρξε συνεχώς 

συνδεδεμένη μετά τού πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Μία τών δώδεκα 

αρχιεπισκοπών τού “Ιλλυρικού ΰπήγετο υπό τον πάπαν Ρώμης, ό όποιος, 

καί διώριζεν έκάστοτε εν Ανατολή τον ύποκαθιστώντα αυτόν β ικάρων 

(συνήθως τον Θεσσαλονίκης) 3. Πιθανώς περί τά τέλη τού πέμπτου αιώνος οι 

επίσκοποι Κρήτης «προσετέθησαν τή Συνόδφ Κωνσταντινουπόλεως, διά τό 

υπό τών Ιθνών κατέχεσθαι τον Πάπαν τής πρεσβυτέρας Ρώμης» 4. “Αλλ’ ή 

1 Διά τον πρός τιμήν τοϋ Ο. Ηοίτηαηη τόμον 1955 τοϋ έν Ρώμη περιοδικού 

«Οπεηί&ΐίμ ΟΙιπδΙί&ηα Ρεποάίοα». 

2 Πρβλ. Γερασίμου I. Κονιδάρη, Αί μητροπόλεις καί άρχιεπισκοπαί 
τοϋ οικουμενικού πατριαρχείου καί ή «τάξις» αυτών, Άθηναι 1934 (Τεχίε τιπά 
ΡοΓδοΙιυπβεη ζπγ Βγζ.-ηειΐ£Γ. Ρ1ιΐ1ο1ο£Ϊε... ζα άεη ΒΝΙ, Νο 13). Κρίσις 
τής διατριβής ταύτης υπό τοϋ Αθηνών Χρυσοστόμου Παπαδοποΰλου, 

περ. «Θεολογία» 13, 1935, σσ. 341 - 344. Είδικώτερον έν τή μελέτη ταΰτη συζητεΐ- 

ται τό θέμα τής γνησιότητος τοϋ τακτικού 1555α Παρισίων, τοϋ τό πρώτον έκδο- 

θέντος υπό τοϋ άε Βοογ. '0 Κονιδάρης δέχεται δτι τοϋτο συνετάχθη κατά τά ετη 
733 - 746. Είς τοϋτο, παρά τάς έξενεχθείσας αντιρρήσεις, επιμένει εις την τελευ- 

ταίαν μελέτην του: Γερ. Κονιδάρη, Αί έπισκοπαί τής Κρήτης μέχρι καί τοϋ 
ι' αιώνος, «Κρητικά Χρονικά» 7, 1953, σσ. 462-478 (μετά δυο συγκριτικών πινά¬ 

κων καταλόγων τών επισκοπών τής Κρήτης από τοϋ δ' - η' καί άπό τοϋ η' μέχρι τοϋ 

ι' αιώνος), δπου καί άλλη βιβλιογραφία. 

3 Τά πρακτικά τής Πενθέκτης (692) οίκουμ. Συνόδου υπογράφει ό Βασίλειος 
«και τόν τόπον έπέχων πόσης τής συνόδου τής άγιας ’ Εκκλησίας Ρώμης...», Μ&Π5Ϊ XI, 

989. Τοϋτο έδωκεν αφορμήν είς απορίαν πώς ό Κρήτης άντεπροσώπευεν ού μόνον 
τόν πάπαν αλλά καί πάσαν τήν σύνοδον τής άγιας Εκκλησίας Ρώμης (πρβλ. Κ ο¬ 

ν ι δ ά ρ η ν, «Κρητ. Χρον.» 7, 1953, σ. 467 διά τήν έν τή "Εκτη Οίκ. Συνόδω (680) 

υπογραφήν). Κατ’ εμέ δ Βασίλειος διά τής υπογραφής του έδήλωσε δύο τινά α') οτι 
έπεΐχε τόπον πόσης τής Συνόδου τής Εκκλησίας τής Κρήτης καί β') δτι ή Εκκλη¬ 

σία αϋτη (τής Κρήτης) άνήκεν είς τήν Εκκλησίαν τής Ρώμης. 

4 Β&δίΚί Νθίίΐΐ&. Πρβλ. Γεωργίου Κυπρίου, Περιγραφή τών Ρωμαϊ¬ 

κών πόλεων (Οεΐζετ), 1890, σ. 27. 
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Κρήτη έπανήχθη είς τόν Ρώμης μετά τήν υπαγωγήν τής Ιταλίας είς τό 

Ανατολικόν Ρωμαϊκόν Κράτος επί Ιουστινιανού τού μεγάλου ’, διετελεσε δε 

οΰτω διάγουσα μέχρι τού 733, δτε Λέων ό Γ' (717 - 741), ένεκα τής επανα- 

στάσεως τών Έλλαδικών κατά τών εικονοκλαστικών του ενεργειών, άφήρεσε 

τό Ιλλυρικόν άπό τόν πάπαν1 ή, αν δεχθώμεν νεωτέραν άποψιν, τούτο υπήρξε 

μέν άσχετον πρός τήν είκονομαχίαν, έγένετο δέ διά πολιτικούς λόγους, διά 

νά μή ύπάγωνται δηλαδή εκκλησιαστικούς υπό τούς Φράγκους ηγεμόνας, 

ύφ’ οΰς ύπήχθη ό πάπας, βυζαντινοί έπαρχίαΓ (τούτο έχει σχέσιν πρός τήν 

πρεσβείαν τών Βυζαντινών πρός ΓΙιπΐνον τόν βραχύν, 756) 2. Επομένως 

τακτικά δεν υπάρχουν διά τάς περιόδους εκείνας αί όποΐαι ανάγονται είς τήν 

σύνδεσιν τής Εκκλησίας τής Κρήτης πρός τήν πρεσβυτέραν Ρώμην, είναι δέ 

γνωστόν, ο'τι αί ειδήσεις τού Συνεκδήμου Ίεροκλέους τού Γραμματικού 

άναφέρονται είς τήν πολιτικήν ιδία διοίκησιν. Ύπετέθη οτι ή ελλειψις αρχιε¬ 

ρέων τινών τής μεγαλονήσου άπό Συνόδους τινάς δύναται νά σχετισθή πρός 

τόν διοικητικόν αυτών προσανατολισμόν πρός τήν Δύσιν. “Επί πλέον παρεμ¬ 

πίπτει διά τούς χρόνους αυτούς ή Άραβοκρατία (826 - 961), κατά τήν οποίαν 

πιθανώτατα μία πόλις τής Κρήτης τουλάχιστον (ή Κυδωνιά) παρέμεινεν 

άνάλωτος ή αυτοκυβέρνητος, άγνωστον όμως είναι ποία ήτο ακριβώς ή θέσις 

τού χριστιανικού κλήρου έν τή Νήσφ. Πιθανώτατα έχομεν επισκόπους κατά 

τήν έν λόγιρ περίοδον, αγνοουμένους1 πάντως διεσώθησαν πληροφορίαι περί 

τινων οί όποιοι δέν διέμενον, ώς συνάγεται, εντός τής Νήσου, διά τήν Άρα- 

βοκρατίαν. Ή Νήσος διά Νίκωνος τού Μετανοείτε καί (ολίγον άργότερον 

ή δυτική Κρήτη) διά “Ιωάννου τού Ξένου έπανεύρεν έαυτήν, έπέστρεψεν είς 

τήν “Ορθοδοξίαν καί προσηρμόσθη πρός τά διά τής έν Κωνσταντινουπόλει 

Συνόδου τού 843 θεσπισθέντα περί εικόνων 3, καθώς καί περί τών σχέσεων 

τών δύο μεγάλων “Εκκλησιών “Ανατολικής καί Δυτικής, αί όποίαι διεταρά- 

1 Πρβλ. καί Νικόστρατον Καλομενόπουλον, «Έπετ. Έταιρ. Κρητ. 

Σπουδών» Α', 1938, σ. 145, έξενεγκόντα τήν τοιαύτην ύπόθεσιν. £0 Καλομ. απο- 

δίδει τήν πληροφορίαν είς τόν Γεώργ. Κύπριον, ενώ αυτή περιλαμβάνεται είς τήν 
«Βδδίΐϋ ΝοίίΙί&», άφορώσαν ίδίφ τάς αρχιεπίσκοπός Θεσσαλονίκης, Συρακούσης, 

Κορίνθου, Ρηγίου, Νικοπόλεως, Αθηνών καί Πατρών. Βασίλειος ό έξ Ίαλιμβάνων 
παρέλαβε ν έκ τοϋ Γεωργίου τοϋ Κυπρίου. Πρβλ. Ετπδί Ηοπΐβηαηη, 

Πιε Νοίΐίΐε άεε ΒμδΠείοδ νοη 1?ι1ίιηί)&η&, «Βγζ3.ηίίοη» IX, 1934, σσ. 205-222, 

έν σ. 212. 

2 Πρβλ. V. Ο Γη ιη ε 1, Θ&ιιεε εί ά&Ιε άε Γαηηεχΐοη άε ΓΙΙΙγπευηι οπεη- 

Ι&Ι, <3ε \3. δϊεϊΐίε εί άε \ά ΟΜαδτε &ιι ραίπβΓειιΙ: Βγζ&ηΐίη, δΒΝ 7, 1953, σ. 376 

(περίληψις) καί (ολόκληρος ή μελέτη) : «Μεΐ3Π£ε3 ]. ΠεΒι-είοη» II (Κεούετεΐιεδ 

δε. Κεύ£. 40), 1952, σσ. 191-200. 
8 Τήν άποψιν ταύτην ύπεστήριξα είς τό Η' Βυζαντινολογικόν Συνέδριον τοϋ 

Ρ&ίετπιο (Μάρτιος 1952). Πρβλ. δΒΝ 7, 1953, σ. 486 : Ι/Πε άε Οτέΐε π’α ΐαπιαίε 
5π3ϊ υηε αΙΙέτίΠΐοη εΐΐιηοΐοβίςιιε ρεηόδπΐ Γοοουρκίϊοη &Γ30ε (περίληψις). 
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χθησαν μέν έπΐ Φωτίου καί Ιγνατίου άποκατεστάθησαν δέ έν τώ μεταξύ. 

Ή δεύτερα λεγομένη βυζαντινή περίοδος (961 - 1204) ευρίσκει την Εκκλη¬ 

σίαν αυτής άκμαίαν καί ακολουθούσαν την εκ Κωνσταντινουπόλεως διδομέ- 

νην εκκλησιαστικήν γραμμήν, επομένως καί τό οριστικόν σχίσμα τοΰ ια' αϊ. 

Τά από τής καταλήψεως τής Κρήτης υπό των Φράγκων (1204) κεξ. γεγονότα 

ως προς την “Ανατολικήν Εκκλησίαν δεν μας ενδιαφέρουν ενταύθα, είμή 

παραπληρωματικούς, μας απησχόλησαν δ’ άλλοτε 1 2. Διά να επανέλθωμεν εις 

τά τακτικά, ταϋτα αναφέρουν τήν Κρήτην κατά τήν β' βυζαντινήν περίοδον, 

Ο όχι όμως πάντοτε κατά τήν Άραβοκρατίαν. 

Ήθέλησα νά μετέλθω, δι* ιστορικούς καί φιλολογικούς σκοπούς, άλλην 

μέθοδον. Νά συγκεντρώσω δηλαδή τάς ειδήσεις περί των προσώπων καί των 

τίτλων των αρχιερέων Κρήτης (μόνον των προκαθημένων, ούχί των επισκό¬ 

πων οί όποιοι ύπήγοντο ύπ’ αυτούς, τούτο θά πράξω άλλοτε) κατά τούς 

έπιμάχους χρόνους 734 - 1204, ανεξαρτήτως των μαρτυριών των τακτικών, 

διότι εδώ δεν μ’ ενδιαφέρει τόσον ή τάξις ήν εΐχεν ή αρχιεπισκοπή (ή μητρό- 

πολις) Γορτΰνης (ή Κρήτης), καί ή σειρά τών έκάστοτε υπ’ αυτήν επισκο¬ 

πών, ούδ’ ό αριθμός καί τά ονόματα τών τελευταίων. Τούτο είναι άλλο 

ζήτημα. “Αλλά καί ή σύνταξις καταλόγου τών προκαθημένων αρχιερέων Κρή¬ 

της διά τήν εποχήν αυτήν είναι εργον άλλότριον τών προθέσεων μου έν τή 

σημερινή μου μελέτη \ Διά τούτο δεν επιμένω εις τούς όλιγώτερον γνωστούς, 

1 Ή έ'ρις συνέπεσε μέ τήν έν Κρήτη Άραβοκρατίαν. 

5 “Ορθόδοξοι αρχιερείς έν Κρήτη έπί Ενετοκρατίας, «“Ορθοδοξία»· 27, 1952, 

σσ. 6Β- 75. Περί τών κατά τήν Τουρκοκρατίαν (1645- 1898) άρχιερατευσάντων έν 
Κρήτη έδημοσίευσα έν ΕΕΒΣ Γ, 1933, σσ. 192 * 235, καί : "Ελεγχος τών έν Κρήτη 
άρχιερατευσάντων έπί Τουρκοκρατίας, «Έπ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδών»· Γ', 1940, σσ. 

114 - 155. Τήν μελέτην ταύτην πρόσθες εις τά υπό Γ. Κ ο ν ι δ ά ρ η, «Κρητ. Χρον.» 

7, 1953, σ. 478, δπου παραλείπεται. Γενικόν κατάλογον τών έπισκοπησάντων έν 
Κρήτη, άλλ’ ήδη προ πολλοϋ άπηρχαιωμένον, έχομεν έν Μ. Εο ζ) ιι ΐ ε η, Οτίεηδ 
ΟΗπδίίαηιΐδ, ΐοηιυε δεοιηκίυε, Ρ&ηβΗδ 1740, στ. 256 -274: VI ΡΓονίηεϊα Οτεί^ 

Ιπδυΐεε. Διά τήν Ενετοκρατίαν είδικώς βλέπε : Ο ΐ ιι 3 ε ρ ρ ε θετοί 3, Ρετ 13 

Ογοπο1355Ϊ άεΐ νεδεονί Οτείεδί αΙΓεροοπ νεηείπ, νεπεζΐα 1914 (άνάλυσις έν 
περ. «Χριστιανική Κρήτη» Β', 1914, σσ. 296-300). Διά τήν Φραγκοκρατίαν καί 
Τουρκοκρατίαν βλ. ανωτέρω, ώς καί την έπομένην καί μεθεπομένην σημείωσιν (δεν 
έπεκτείνομαι εις βιβλιογραφικάς άναγραψάς). 

8 Τό επιφυλάσσω εις τήν «Ιστορίαν τής Εκκλησίας Κρήτης», δπου θά συμ¬ 

πληρωθούν καί αί εις τά μέχρι σήμερον δημοσιεύματά μου ειδήσεις καί θά διορθω¬ 

θούν τυχόν παροράματα καί ελλείψεις. Κατάλογον τών μητροπολιτών Κρήτης από 
Τίτου κεξ. παρά Ρίαιηϊπίιΐδ ΟοΓπεΙΐηδ, θεία 530Γ3 I, νεηείϋδ 1755, 

σσ. 189 - 212, τον όποιον μεταφράζει ό αρχαιολόγος Νικόλαος Πλάτων έν τώ 
περ. «Απόστολος Τίτος» (Ηρακλείου) Β', 1953, σσ. 75- 76, 136- 137, 152- 154, 

215-216, Γ', 1954, σσ. 12 -13, 33-34, 55-56, 75- 76, 117- 118, 173 -174. Δυστυ¬ 

χώς ό μεταφραστής δέν λαμβάνει ύπ’ δψιν τά ελληνιστί συντεταγμένα πρακτικά καί 

καί δή τούς μόνον εκ τού μεταγενεστέρου πλήν πολυτίμου εκείνου Συνοδικού 

τής Επισκοπής Σουαρέτ (=Συβρίτου) γνωριζο μένους \ “Απεναντίας συγ¬ 

κεντρώνω θετιπωτέρας ειδήσεις, ύπογραφάς ιδία, διότι αι έπιγραφαι 

σπανίζουν. 

Β' 

1. Άνδρέας αρχιεπίσκοπος Κρήτης (α' ήμισυ η' αί.), ούτω εν τφ 

Μηνολογίφ 2 καί έν τοϊς καταλόγοις τών χειρογράφων του έργων γινωσκόμε- 

ν0ς 8ι χαί εκ τού «Μεγάλου κανόνας, ποιήματος Άνδρέου Κρητης», ο καί 

άγιος 4 *. Χαρακτηριστικόν οτι ούδαμού ποτέ έγράφη ’Ανδρεας Γορτΰνης, 

άλλα πάντοτε “Ανδρέας Κρήτης (λατ. ΟΓοίειίδΐδ = Κρής). 

2. Ήλίας 4 επίσκοπος τής Κρήτης νήσον, 6 μετασχών τής Ζ' Οικουμε¬ 

νικής έν Νικαία Συνόδου (787). Πάντες οί έν τή Συνόδφ έκείνη άναφερόμε- 

νοι αρχιερείς, καί αυτός ό Κιονσταντινουπόλεως, άναφέρονται ώς επίσκοποι6 *. 

τάς έλληνιστί τεθειμένος ύπογραφάς τών αρχιερέων Κρήτης εις τάς πράξεις τών 
Συνόδων αλλά μεταφράζει καί ταύτα έκ τής λατινικής μεταφράσεως, καί άλλως 
προχειρολογεί. Ουτω έν Γ', 3954, σ. 117 διερωτάται τί θά εΐπη Πολεμονιακός (βίο) 

Πόντος, άγνοών δτι είς τήν έπαρχίαν Πο).εμωηακοΰ ύπήγοντο αί μητροπόλεις Τρα- 

πεζοΰντος, Κερασοΰντος καί Πολεμωνίου ! Πρβλ. περαιτέρω σ. 81, σημ. 4. 

1 V. Ε 3 ιι γ ε η I, Εε 5γηοάίοοη δε δγθπία εΐ Ιεε ιπέΐτοροίθεδ άε Οτείε 

ηιιχ Χ-ΧΙΙΙ δΐέοΐεδ, ΕΟ 32, 1933, σσ. 385-412. 
8 Πρβλ. ΒΗΟ8, 1999, σσ. 16- 17. 3. V 3 ΐ 1 Π έ, 53ΐηΙ Αηάτέ άε θείε, ΕΟ 

5,1902, σσ. 378 -387. Ε. Ρ ε I ΐ ϊ, Απάτε άε Οτέΐε, 1) \ΟΕ 1, 1907, στ. 2034 - 2041. 

Ε. Μ 3 Γ ΐ η, ΑηάΓέ άε ΟτέΙε (33·ηί), ΌΤΟ 1, 1909, στ. 1182- 1184. Σωφρο¬ 

νίου Εύστρατιάδου, Άνδρέας ό Κρήτης ό 'Ιεροσολυμί της, «Νέα Σιών» Ιερο¬ 

σολύμων 29, 1934, σσ. 673 -688· 30, 1935, σσ. 3- 10, 147 - 153, 209 - 217, 269 - 283, 

321 -342, 462. Β. Λαούρδας, «Κρητ. Χρονικά» Ε\ 1951, σσ. 41-49. 

* Ουτω έν Πατμιακφ κώό. 179 (ε ) ιγ' αί. (Σακκελίων) : «τού μακαρίου Άν¬ 

δρέου αρχιεπισκόπου Κόψης καί Ίεροσολυμίτου». Έν Πατμιακω κωδ. 181 (ιη ) τού 
ιγ' αί. (Σακκελίων) : «Άνδρέου αρχιεπισκόπου Κρήτης». Έν κώδικι ναΐΐε. Οτ. 1588, 

4 ιδ' αί φ. 103 (Οί3ΐιπε11ί) «τού αρχιεπισκόπου Κρήτης τού * Ιεροσολυμίτου». “Υπάρ¬ 

χουν δεκάδες παραδειγμάτων. 
* Έν Ε ο υ ΐδ Ρείίί, ΒΑΟ, ΒπιχεΙΙεΒ 1926, δέν εύρηται ιδιαιτέρως τυπω- 

θεΐσα ακολουθία. Αυτόθι σσ. XXV - XXVI καταγράφεται: Άκολουθίαι... τών εν 
άγίοις πατέρων ήμών Τίτου, Κυρίλλου, Εύμενίου καί Άνδρέου, αρχιεπισκόπου Κρή¬ 

της τών θαυματουργών... έκδοθεΐσαι επιμελείς... Ίλαρίωνος επισκόπου Ρεθυμνης..., 

έν Άθηναις 1877... 
β Πρβλ. καί V. Ε 3 ιι γ ε η I, ΕΟ 32, 1933, σ. 402. Β. Λ α ού ρ δ α ν, «Κρητ. 

Χρονικά» Ε, 1951, σσ. 53 -56. 

6 Μ 3 π 5 ΐ, Αιπρίϊδδίιηα Οοηοίΐίοπιπι οοΐΐεείΐο XIII, 133. 
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Εις τά πρακτικά άναφέρεται ούτω : «Ήλία επισκόπου Κρήτης» ' «σννελ- 

ϋούσης... Ήλία επισκόπου τής Κρήτης νήσον» *. Εις υπόμνημα τής εν 

Νίκαια Συνόδου τό δεύτερον «Συνελϋούσης τής αγίας... Ήλία επισκόπου 

Κρήτης» 3 4, ή δ’ υπογραφή του έχει ώς έπεται : «Ήλίας άμαρτωλός επί¬ 

σκοπος τής Κρήτης νήσον, ασμένως πάντα τα προγεγραμμένα δεξάμενος 

υπέγραψα·» *, καί «Ήλίας άμαρτωλός επίσκοπος Κρήτης τοϊς πατρικοϊς 

δόγμασιν έξακολονϋών και τή παραδόσει τής καθολικής Εκκλησίας, δρίσας 

υπέγραψα» *. Ό Ήλίας παρέστη εις την εν λόγω Σύνοδον μετά ένδεκα επι¬ 

σκόπων τής επαρχίας του Κρήτης β. Ή δέ γνώμη του διατυπούται δίς εν 

τοις πρακτικοΐς 7. 

3. Ό υποτιθέμενος Κύριλλος Β' ό Γορτύνης, ανύπαρκτον ίστορικώς 

πρόσωπον (Ί* 826 ;) 8. 

Περί τούτου θ’ άναγνώση τις πανταχού 9 10 II 12 δτι έμαρτύρησεν εν Κρήτη 

κατά την κατάληψιν τής Νήσου υπό των Αράβων. 'Απλούστατα δμως έγέ- 

νετο σύγχυσις προς τον άγιον Κύριλλον επίσκοπον Γορτύνης καί μάρτυρα 

επί Δεκίου καί Μαξιμιανού (Σεπτ. 5) *°. Ό ιστορικός τού δεκάτου αΐώνος 

Γενέαιος, ομίλων περί τής καταλήψεως τής Κρήτης υπό των Αράβων (826 ;), 

άνεμνήσθη τοΰ μάρτυρος καί έγραψεν : «Ήν ταν τη δέ τή νήσφ Κύριλλος ό 

θαυμάσιος, δ Γορτννης επισκοπήσας τής πόλεως, υπέρ Χριστού ώς ΙερεΧον 

άμωμον έσφαγίαστο» “. Τούτο έπιπολαίως μετέφερεν ό Συνεχιστής τού Θεο- 

φάνους, μεταβαλών τον τοπικόν εις χρονικόν προσδιορισμόν (τότε αντί έν 

ταντη) · «τότε καί Κύριλλος δ Γορτύνης πρόεδρος, έπεί μή τούτοις εις άρνη- 

σιν έχώρει Χρίστου, ώς ΐερεϊον άμωμον έσφαI γίαστο» ’2. Τούτο κατόπιν έπα- 

I Μ 3 η 8 ί, XII, 994. 

* Μ & η 8 ΐ, XIII, 365. 

3 Μ η η 5 ί, XII, 994. 

4 Μ &. η 5 ΐ, XIII, 136. 

6 Μ 3 05 1, XIII, 381. 

β Μ α η 8 1, XIII, 145 (ύπογραφαί- τά αυτά ονόματα κατά γενικήν 369). 

7 Μ 3 π 5 ΐ, XII, 1090 καί 1150. 

8 Τούτο ήδη ύπωψιάσΟησαν οί παλαιοί άγιογράφοι. Πρβλ. την ειδικήν έν προ¬ 

κειμένη μελέτην τοΰ κα&. I. Β. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ, Υπάρχει καί δεύτερος άγιος 4 

Κύριλλος επίσκοπος Γορτύνης; ΕΕΒΣ 16, 1940, σσ. 247 -251. 

9 Ρ 1, Οοτηεΐίιτδ, ΈνΘ-’ άνωτ. I, 203 - 205. 

10 ΒΗΟ3, σ. 66. 

II Γενέσιος, Βασιλεία·., βιβλ. 2. 48,7 έξ. (Βοηη). 

12 Οί μετά τον Θεοφάνην Β', 22 {Βοιιη, σ. 77,17-18). Σημειωτέον ότι ή άγνοια 
τοΰ Συνεχιστοϋ φαίνεται καί ευθύς αμέσως : «προσέτι μήν αυτόθι σοροί καί τάφοι 
άνεγήγερται άλλων τε πολλών των υπέρ Χριστού τότε μαρτυρησάντων και ιών δέκα 

περιωνύμων μαρτύρων», Αυτόθι 77,22 - 78,1. Άλλ’ οί Δέκα Μάρτυρες (23 Δεκ.) έρα¬ 

νον επί Δεκίου, πρβλ. ΒΗΟ2, σ. 167 ! 

·» * 
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νελήφθη υπό τοΰ Ψευδό - Σνμεώνος : «Κύριλλος ό θαυματουργός επίσκοπος 

Γορτύνης» *, έως οΰ κατήντησε περί τά τέλη τού ια' ή άρχάς τοΰ ιβ' εις τον 
Γεώργιον Κεδρηνόν, δπου : «Τότε δή καί δ Κύριλλος ο Γορτννης πρόεδρός 

στέφει τελειούται μαρτυρικφ, μή θελήσας άρνήσασθαι τον Χρίστον» 2. Χαρα¬ 

κτηριστικόν είναι δτι δ υποτιθέμενος οΰτος Κύριλλος φερεται πάντοτε Ιορ- 

τύνης, επίσκοπος 3, αρχιεπίσκοπος, ουδέποτε μητροπολίτης, κατά δέ τον 

Κεδρηνόν (περί τό 1100) καί πρόεδρος. Ούτω αρχιεπίσκοπος έφέρετο ό 

πραγματικός δ επί Δεκίου (249 — 251) μαρτυρήσας *, τού οποίου έχομεν : 

«Μαρτύριον τού αγίου Κυρίλλου αρχιεπισκόπου Κρήτης μητροπόλεως Γορ¬ 

τύνης προ δεκαεπτά καλανδών Ιουλίων» 5, δπου πολλαχοϋ μέν δ άγιος αρχιε¬ 

πίσκοπος καλείται 6, άπαξ δέ επίσκοπος 7. Ήδη δ Ρταηοΐιί άε’ ΟαναΚεπ 

παρετήρησεν : «8ί άίτεβόε ρετ ιιηει δνίδΐα. Μα ςιιεδΓαΙίάηιο έ εειΤο ΐΐ 

ίίίοίο εΐιε §:ίί άανα Ια Ραδδίο οπ^ιηαίε, οοηιε ο5ίηδ6§ηαηο 1ε άσε ηοίΐζίε 

5ίοοτα£ίε1ιε ηεΐ 3ίηαδ$απο όεΐΐα Οΐιίθδα όί Οοηδίαηΐίηοροΐί...» V 

4. «Βασίλειος εκείνος δ πρότερον μέν Κρήτης επίσκοπος γενόμένος, διά 

δέ την των Αγαρηνών έξοδον εις Θεσσαλονίκην μετατεθείς», καθώς έπλη- 

ροφόρησεν ημάς Νικήτας ο Παφλαγών έν τφ βίφ Ιγνατίου αρχιεπισκόπου 

Κωνσταντινουπόλεως8. Ούτος άναφέρεται καί εις μεταγενέστερα κείμενα, 

οΐον εις Συνοδικόν τόμον τής εκλογής τού πατριάρχου Γερμανού τοΰ Γ' 
(1265 - 1266) «ό από τής Κρήτης εις Θεσσαλονίκην μετενεχθείς επί τής 

τον Μακεδόνος βασιλείας Βασίλειος παρά τον πατριάρχου κνρον "Ιγνα¬ 

τίου... » ,0. Ή εΐδησις ούτω τροποποιημένη καί παρά Νικηψόρφ Καλλίστω 

Ξανθοπονλω : «Βασιλείου δέ τον έκ Μακεδόνων κατάρχοντος και δ ϋειό- 

τατος πατριάρχης Ιγνάτιος τον τής Κρήτης Βασίλ.ειον 'είς την Θετταλ,ών 

•Συμεών Μάγιστρος(Βοηη), 654,5 έξ. 

2 Γ. Κεδρηνός, Σύνοψις Ιστοριών (Βοηη), Β’, 94,18-19. 

3 'Η ύπάρχουσα ακολουθία (14 Ιουνίου) ονομάζει αυτόν επίσκοπον Γορτύνης 

τής Κρήτης. Ρ β ί ί ί, ΒΑΟ, σ. XXVI. 
4 Κατά τό Μ3.Γίγτο1θ£Ϊηηι Κοηΐ3Πΐιηι καί Μηνολόγιον Βασιλείου Β', κατά δέ 

άλλα ελληνικά Μηνολόγια επί Διοκλητιανοΰ (284-305). 

5 Ρ ΐ ο Κ γ α η ο 5 ί ά ε’ Ο α ν Λ 1 ί β γ ί, Νοίε Α£Ϊο£Γ£ΐίίο1ιε, {αβείεοίο 9°, 

ΟίίΙά <3ε1 νΗίίοαηο 1953 (δίηάΐ ε ΤεδΗ 175), σσ. 201-229 : 8. Οϊηΐΐο νεκεονο όΐ 

ΟοτΙϊηα ε ΜαιΉτε. 
6 Πρβλ. 227,0-7,12-13. 
7 228,24-25. 
8 “Ενύ-’ άνωτ., σσ. 208 - 209. 

9 Μ ϊ 8 η ε, ΡΟ 105, 529. 

10 ΕΕΒΣ 9, 1932, σσ. 178-212, σ. 182,4-0. Κατά Συκουτρήν μεταξύ Ιγνατίου 
καί τού συγγραφέως τοΰ Τόμου 1265- 1266 μεσολαβεί κείμενον Άγνωστου τινός. 
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μετατίΌηοιν» Τον Βασίλειον τούτον δέχονται συνήθως ώς τον κατά την 

κατάληψιν τής Κρήτης υπό των 5Αράβων μητροπολίτην *. 

"Απορον είναι έξ αρχής πώς επί Βασιλείου Α' (από του 867 - 886) μετε- 

τέθη ό Βασίλειος 40 καί πλέον έτη μετά την έκ τής Κρήτης έξοδόν του 

(826 ;) καί άν συνέπεσεν ή μετάθεσις επί τής πρώτης πατριαρχείας του Ιγνα¬ 

τίου (846- 858) ή τής δευτέρας (867-877), ώς θέλουν αί μεταγενέστεραι 

μαρτυρίαι. Οί άσχοληθέντες μέ τό θέμα Ι,οΐΐΐδ Ρείίί, Ίω. Συκουτρής καί 

Οπιιηεΐ ήθέλησαν διαφοροτρόπως νά τό αντιμετωπίσουν. Κατά την Είδίε 

άεε ενεςαεδ άε Χ&εδδ&ΐοηίςηε άε 77° & Ι44° Ρείίί1 2 3 12ος μητρο¬ 

πολίτης Θεσσαλονίκης είναι 6 Στέφανος, 18ος «Βαείΐε εχραίδε άε Οτείε 

εη 826, νίναίΐ οπεοτε εη 862», 14ος Ραιιΐ, 15ος ΡΙοίίη, 16ος ΕυίΙιγπιε, 

17ος ΤΙιεοάοΓε άε 866 ό 879 καί 24ος «Β&δίΐε ααίειίΓ άε Ια νίε άε δαίηί 

ΕιιίΙΐΥΓηε άε ΊΊιεδδΜοηίςυε». Ό Ρείίί βέβαιοί : «Νοαε εανοπδ δεπίειηεηί 

ςιιε Βαδίΐε (Νο 13) νίναίί επεοτε επ 862 61 ςηε ΤίιέοάοΓε (Νο 17) οεοιι- 

ρ&ίί 1ε δίε§·6 εη 868 - 869», αποδίδει δέ την πΡιηθύν των ιεραρχών εις 

τόσον σύντομον διάστημα εις τήν άρξαμένην (858) διαμάχην του Φωτίου, 

δτε ά'λλοι έχειροτονουντο υπ’ αύτοϋ καί άλλοι ήσαν τοϋ Ίγνατιανοϋ κόμ¬ 

ματος *. 'Ως προς τον χρόνον τής μεταθέσεως, ό Ρείίί παλαιότερον είχε 

δεχθή δτι «Βίεη ςαε 1ε Βίο^τορΠε άΊ^ηαεε η’αίί ροίηί ίηάίςιιε Ια άαίε 

άε εεϊίε ΐτοηδΙαΒοη, οη ρεηί οΓοΐτε ςιι’εΐΐε εαί Ιίεη α Ια πιοτί ά’Αηίοίηε 

(2 ηονεηι^Γε 843)» 6· Καί έπάγεται : «Βαεϊΐε νίναΐΐ εηοοτε εη 862 : 0*651, 

εη είίεί, α εείίε όαίε ριιε δε ταίΐαείιε Ια εοητα^εηδε άεηι&Γεϊιε Ιαίίε ρατ 

Ιαί αηρτέδ <1β ΓεηιρετεηΓ Μΐοΐιεί III εί Ιεδ ηιαηναίδ ίι-αίίειηεηίδ ςηί εη 

ίατεηί Ια εοηδέςιιεηεε. Ρειιί είτε ηιέηιε έΐαίΐ-Π εηεοτε άε εε ηιοηάε εη 

865 ; θμηδ ΙεΐΐΓβ α ΜίεΗεΙ III, εχρεάίέε νετδ 1ε ηιοΐδ άε πονειπίκτε 

άε εείίε αηηεε (28 Σεπτ. 865) ”, 1ε ραρε Νίεοΐαδ ι«γ ταη^ε Βαδίΐε 

1 Εκκλησιαστική 'Ιστορία XIV. Μ ί £ η ε, ΡΟ 146, 1196 Α. Τόσον ό συγ¬ 

γραφείς τοϋ Τόμου όσον καί ό Νικηφόρος ζητούν νά στηρίξουν τό έθος τών 
μεταθέσεων. Πρβλ. καί έν κώδικι 482 (1117) Σινά (Βεπεκενϊό I, 288) 3425 -3433: 

Περί μεταθέσεως αρχιερέων : 5Επί βασιλείας Βασιλείου τοϋ Μακεδόνος Βασίλειος ό 
Κρήτης μετηνέχθη εις Θεσσαλονίκην παρά Ιγνατίου. 

2 Πρβλ. Ε· Ρείίί, ΕΟ 4, 1901, 218: Εοτδριιε οείίε ίΐε ίοιηδα αιι ροιι- 

νοίτ 4εδ ΑπιΒεδ 4’Αίπςηβ, ηηβ ρτειηίβΓε ίοϊδ εη 823 εί 4’ιιηε ίαςοη άείϊηϊίΐνε 
εη 826, Βεβιιοουρ ά’Ιι&ΒίΙ&ηίδ, 1’ένέςυε Β35ΐ1ε επ Ιείε, ε^ετοάετεπί 3$ΐ1ε εητ 
1ε5 ίειτεδ 4ε Γειηρΐτε». *0 V. Π 3 η Γ ε η I, ΕΟ 32, 1933, 397, σημ. 5, δεν γνωρί¬ 

ζει πώς νά διευθετήση τό ότι δ μέν Κύριλλος έμαρτύρησε, ό δέ Βασίλειος μετετέθη. 

8 ΕΟ 18, 1918, σσ. 252-254. 

4 Ε ο ιιίδ Ρείίί, Εε 8γηο4ϊοοη 4ε Τΐιεδδαίοηίρηε, ΕΟ 18, 1918, σσ. 236- 

254, έν σ. 241. 

5 ΕΟ 4, 1901, σ. 218. 

* Πρβλ. Ρ γ. ϋ ν ο γ η ί Ε, Εε δοθίδϊπε 4ε ΡΒοίίιΐδ, Ρ&Π3 1950, σ. 95 σημ. Οί 
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ραπηΐδ Ιεδ δίχ ηιείΓοροΙίίαΐηδ ρηί άεντοηί νεηίτ α Κοηιε ίταίίε ΓαΒαΐτε 

άε Ρΐιοίΐιΐδ. ϋαηδ ίοιίδ Ιεδ εαδ, Ια πιοτί άε Βαδίΐε ηε δαηταίΐ είτε τεοη- 

Ιεε άαναηία§;ε ; ηοηδ αΐΐοπδ νοίτ ςα’εη 866, αη ρΐηδ ίατά, 1ε δίε§;ε άε 

Τΐιεδδαίοηίραε είαΐί οεαιρε ρατ Τΐιεοάοτε» 

Ό Ίω. Συκουτρής παρετήρησεν ήδη δτι «ακριβώς από τον Νικήταν 

γίνεται φανερόν δτι ή μετάθεσις αυτή δεν έγινεν επί Βασιλείου τοϋ Μακε¬ 

δόνος, όπως όμοφώνως επαναλαμβάνουν καί ό Ανώνυμος καί 6 Συνοδικός 

τόμος καί ό Νικηφόρος· διότι ήδη επί Μιχαήλ Γ' ό Βασίλειος είναι μητρο¬ 

πολίτης Κρήτης καί γέρων πλέον πολύ» 3. 

Ό V. Οπιπιεί σημείων τό γεγονός δτι δυο μητροπολίται προηγούνται 

τοϋ Βασιλείου τούτου από τοϋ θανάτου τοϋ Αντωνίου Θεσσαλονίκης κεξ. 

γενόμενοι (μετά τήν 2 Νοεμβρ. 848) έπάγεται : «άοίί ηοηδ Ιαίτε αάιηείΐτε 

ςηε 1ε ίταηδίετί άε Βαδΐΐε α Τΐιεδδαίοηΐρηε εδΐ Βίεη άη α Ι^ηαοε» 3, 

δηλαδή έγένετο μετά τήν κατά τό 847 άνάρρησιν τοϋ Ιγνατίου. 

Εις τ’ ανωτέρω νομίζω δτι δύναμαι νά παρατηρήσω τά κάτωθι : 

α') Οδδεμία πηγή αναφέρει τον Κρήτης Βασίλειον ώς χρηματίσαντα έν 

Κρήτη αρχιεπίσκοπον καί εδρεθέντα εις τον θρόνον κατά τήν κατάληψιν τής 

Νήσου υπό των Αράβων. Είναι επομένως δυνατόν νά έχειροτονήθη οΰτος 

Κρήτης δλίγον προ τής είς Θεσσαλονίκην μεταθέσεώς του, ήτις έγένετο επί 

τής πρώτης πατριαρχείας τοϋ Ιγνατίου (847 -858), αποκλεισμένης τής δευ¬ 

τέρας, διότι άλλως θά ήτο άπορον πώς τφ 862 ή 867 ήτο ήδη Θεσσαλονί¬ 

κης. Ή μετάθεσις επομένως είς τήν Θεσσαλονίκην έγένετο περί τό 850, 

τέταρτον αίώνος μετά τήν κατάληψιν τής Κρήτης υπό τών Αράβων. 

β') Έάν δ Βασίλειος είχε προχρηματίσει έν Κρήτη, καί άν ακόμη ή 

εκλογή του έγένετο κατά τά ταραχώδη έ'τη 828-826, ή θά έπρεπε νά είχε 

διατελέσει εκεί έπίσκοπος καί άναβιβασθή υπό τών συνοδικών τής Νήσου 

έπισκόπων, ή θά έπρεπε νά είχεν απευθείας έκλεγή είς αρχιεπίσκοπον, επο¬ 

μένως θά έπρεπε κατά τήν άλωσιν νά είχεν ηλικίαν 40 - 50 τουλάχιστον 

ετών. "Ολως άπίθανον θά ήτο επομένως νά έζη τώ 866 καί νά έκαλείτο υπό 

τοϋ πάπα ό'πως είς τοιαυτην ηλικίαν ταξιδεΰση είς Ρώμην ! 

γ') ΙΊιθανώτατον κατ’ εμέ είναι δτι ό Βασίλειος οΰτος ώνομάσθη Κρή¬ 

της έν Κωνσταντινουπόλει, χωρίς ποτέ νά δυνηθή νά ΐδη τήν μεγαλόνησον 4 5. 

μητροπολίται οϋτοι ήσαν Αηίοιιίιΐ3 Ογζίοϊ, Β35Ϊ1ίιΐ5 ΤΙιε583ΐοηϊθ3ε, Οοηδίαηίίηιΐδ 
ΕατΕδίκ, Τ1ΐ6ο4οηΐ5 3γΓ&ου83ηοηιηα, Μείτορίιαηεδ διηγπιεε, Ρλπ1π5 Ροηίΐ 

Ιίετηοΐίκ, καί οί εξ θεωρούμενοι φίλα φρονοΰντες τφ Ίγνατίφ. 

1 Ε. Ρ ε ίίί, ΕΟ 4, 1901, σ. 218. 

2 ΕΕΒΣ 9, 1932, σ. 209. 

3 V. Ο γ ιι πι ε 1, Κε^εδΐεδ νοί Ε Εεδ Αοίεε 4ε Ρ3ίπ3Γθ1ιε5, ίβδο. II (715 ό 

1043), 1933, Νο 453, ρρ. 68-69. 
4 Τούτο ίστορικώς δύναται νά σχετισθή προς τήν μαρτυρίαν Βυζαντινών συγ- 
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5. Βασίλειος αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Οΰτος, μετέχω ν της Συνόδου τοΰ 

879, εστάλη μετ’ άλλων αρχιερέων διά νά πείση Μητροφάνην τινά νά 

προσέλθη προ τής Συνόδου και άπολογηθή. Ιδού τό τής Ε' πράξεως απόσπα¬ 

σμα, δπου άναφέρεται : «Οι άγιώτατοι τοποτηρηταί τής πρεσβυτέρας Ρώμης 

εΐπον' παρακαλοΰμεν την ΰμετέραν άγιωσυνην, άπελθεϊν προς τον Μητροφά¬ 

νην, καί είπεΐν αύτφ" προσκαλείται σε άμα τοΐς άγίοις τοποτηρηταϊς ή προ- 

καθεζομένη αΰτη αγία σύνοδος, άναμαθειν βουλομένη τον σκοπόν καί την 

βοΰλησιν, ήν περί τής ένώσεως τής αγίας του -θεού εκκλησίας έχεις" καί δή 

προσκληθέντες Βασίλειος ο θεοφιλέστατος αρχιεπίσκοπος Κρήτης, καί Νική¬ 

τας ό θεοφιλέστατος μητροπολίτης Σμύρνης, καί Γρηγόριος ο -θεοφιλέστατος 

αρχιεπίσκοπος Σέλγης, άπεστάλησαν... προς Μητροφάνην» Χαρακτηριστι¬ 

κόν είναι οτι περί τά τέλη τοΰ ενάτου α’ιώνος ό Βασίλειος οΰτος ονομάζεται 

Κρήτης καί οΰχί Γορτΰνης, αρχιεπίσκοπος καί οΰχί μητροπολίτης (ώς ό 

Σμύρνης έν τφ αύτφ κειμένφ) καί προσωνυμεΤται θεοφιλέστατος. 

6. * Αν δ ρέας Κρήτης, αγνώστου εποχής. Οΰτος γινώσκεται εκ βοΰλλας 

έχούσης οΰτω : 

Άνδρέαν Κρήτης πρόεδρον, Χριστέ, σφζοις 2. 

Ό τό πρώτον δημοσιεΰσας Στ. Ξανθουδίδης ύπέθεσεν αυτόν τοΰ ιβ'- ιγ' 

αίώνος, δηλαδή προ τής Φραγκοκρατίας. Τούτο άπέκλεισεν αντίθετος ό V. 

Ι,αιίΓοηί: 8, δ οποίος έν συνεχείς» δεν παρενέβαλεν αυτόν εις τους εν τφ Συνο- 

δικφ Σουαρέτ αρχιεπισκόπους Κρήτης, -θεωρήσας τούτον προγενέστερον. 

Άμφότεροι αποκλείουν τον ταυτισμόν αυτού προς τον Άνδρέαν τον Ίερο- 

σολυμίτην, δ Ι,αιΐΓθηί; έταξε τον Άνδρέαν Β' εις τό τέλος τοΰ ι' αίώνος 4. 

7 - 25. Ιδού ή διατΰπωσις τοΰ Συνοδικού τής Συβρίτου (τέλη ιβ' αί.;): 

«Νικολάου τον πανιερωτάτου αρχιεπισκόπου τής άγιωτάτης μητροπό- 

λεως Κρήτης καί πανυπερτίμον πολλά τά έτη»... «ΤεΟνεώτων. Ίωάννου, 

γραφέων, καθ’ ήν μία ή δύο των πόλεων τής Νήσου έμειναν άνάλωτοι, επομένως 
(άν αύται ήσαν ή Γορτύνη καί ή Κυδωνιά) καί έκκλησιαστικώς έλεύθεραι ή ανεξάρ¬ 

τητοι. Πάντως τό ζήτημα τής καταστάσεως τής Εκκλησίας Κρήτης επί ’Αραβο- 1 

κρατίας δεν έχει μέχρι τοΰδε έξετασθη έν συναρτήσει προς την σχετικήν ελευθερίαν 
τής οποίας άπήλαυον κατά τους θ' καί ι' αί. αί υπό τούς "Αραβας Έκκλησίαι 
Αντιόχειας, "Ιεροσολύμων, Αλεξάνδρειάς, Κύπρου καί Σικελίας. 

1 Μ & η 3 ΐ, ΧνΐΐΑ, στ. 496. 
2 Στ. Ξανθουδίδου, Μολύβδιναι βοΰλλαι έκ τής Κρήτης, ΕΕΒΣ 2, 1925, 

σσ. 42 - 49 (έν σσ. 44 - 45). 

9 V. X, ά ιι γ ε η I, Βυΐΐεΐΐη άε δί^ΐΐΐο^τ&ρΐιίε Βγζ&πίϊπε, «Βγζ3ηίΐοη» V, 

1930, σ. 634. 

4 ΕΟ 32, 1938, σ. 411. Πρβλ. I 2 ιι γ 6 π ί, «Ελληνικά» 4, 1931, σ. 205, Νο 22. 
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Ίωάννου καί Στεφάνου" Νικήτα καί Νικήτα" Βασιλείου" Νικήτα, Ίωάννου, 

Δέοντος, Μιχαήλ, Κο)νσταντίνου, Ήλιου, Βασιλείου, Κωνσταντίνου, Νικο¬ 

λάου, Ίωάννου, Μανουήλ" καί Μανουήλ τοΰ διά τοΰ -θείου καί αγγελικού 

σχήματος Μαξίμου μοναχού μετονομασθέντος, των αοιδίμων μητροπολιτών 

και αρχιεπισκόπων Κρήτης, αιώνια ή μνήμη...» '. Περαιτέρω θά σημειώσω 

τάς ειδήσεις περί τινων έκ των άνεοτέρω, διά νά ίδωμεν τήν έξέλιξιν τοΰ 

τίτ?ιθυ αυτών. 

19. "Ηλίας Κρήτης 2. “Αλλος ή δ ΰπ’ άριθ. 2 Β. Άλλος ή ό Ήλίας δ 

Έκδικος \ Ύπό τοΰ έν λόγφ έγράφη : «Έξήγησις εις τούς λόγους τοΰ 

αγίου Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου, πονηθεΐσα τφ εΰτελεϊ μητροπολίτη Κρήτης 

"Ηλία, ΰπερορίφ τυγχάνοντι» 4. Όμοίως: «Ήλιού τοΰ μητροπολίτου Κρήτης 

αποκρίσεις πρός τι να μοναχόν Διονύσιον περί διαφόρων αυτοΰ Έριοτή- 

σεων» 8. Έν μεν τφ τετάρτψ έρωτήματι μέμνηται τοΰ κατά τό έτος 920 

γενομένου τόμου τής ένώσεως, εν δέ τφ έβδόμφ αναφέρει τήν περί μνηστείας 

νεαράν Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ \ Τούτου ένεκεν διαστέλλεται τοΰ Ήλία 

Έκδίκου 8. Ό δαίανίΐΐε τοποθετεί αυτόν εις τό τέλος τοΰ ια' ή τήν αρχήν 

τοΰ ιβ' αίώνος. Καί δτι μέν ή σύγχυσις είναι παλαιά φαίνεται έκ τοΰ ύπ’άριθ. 

1528 (Λ 38) χειρογράφου τής Μεγίστης Λαύρας έν Άγίφ “Ορει, γραφέντος 

κατά τον ις-' αιώνα, δπου φ. 08α : «Ήλία έκδίκου μητροπολίτου Κρήτης 

πρακτικά καί θεωρητικά κεφάλαια ιγ'» 9. Έάν δ κώδιξ τής Μ. Λαύρας 1827 

(Ω 17), γραφείς τφ 1095, περιεΐχεν έργον τοΰ Ήλία Κρήτης, ώς θέλει δ 

1 V. Ε 3 ιι γ ε π ί, ΕΟ 32, 1983, σσ. 388 - 389. 

2 Πρβλ. 8. δ 3 1 & ν ί 11 θ, έΐίε άε θείε, Ι)ΤΟ τόμος 4 (1912;), εοΐ. 2331 - 2333. 

3 8 ζιίαν Π 1ε, Αυτόθι, στ. 2332. 

4 δ&ΙενΠΙε, Αυτόθι, στ. 2333. Οΰτος τον διαστέλλει καί άλλων Κρητών 
μέ τό δνομα Ήλίας. 

6 Μ ί £ η ε, ΡΟ 36, στ. 757-902. Περί τοΰ μή ταυτισμοΰ πρός τόν ’Ηλίαν 
τον έν τή Συνόδω τής Νίκαιας αυτόθι, 745- 748. Περί των έργων του 747-748. 

6 Ράλλη καί Ποτλή, Σύνταγμα Θείων καί Ιερών Κανόνων 5, 1855, σ. 

374-381. Τό αυτό έργον εύρηται α') έν Πατμιακω κώδ. φοη' (578) 18 αί. Πρβλ. 

I. Σακκελίωνος, Πατμιακή Βιβλιοθήκη, Άθ. 1890, σ. 241, β') έν κώδ. μονής 
"Αγίας "Ανδρου 87,46, φ. 295β. Πρβλ. Σπ. Λάμπρου, «’Επ. Παρνασσού» 2, 

1898, σ. 215, γ’) έν Σιναϊτικφ 482 (1117). Πρβλ. Βεηεεενϊά, Ο&ί&Ιο^υε I, 293. 

7 Ράλλη καί Ποτλή, "Ενθ’ άνωτ., σ. 374 σημ. 

8 Περί ού Μ.-ΤΙι. Ό ϊ 3 ά ϊ ε γ, έΐϊε ΓΕεάίεο5 εί 1ε5 έτερα κεφάλαια &ίίπ- 

5υε3 & 33.ίηί Μ&χΐιπε 1ε ΟοηίεεΒεατ εί ά Ιε^η άε Οατρ^ΙΧοδ, ΕΟ 31, 1932, σσ. 

17-43. Πρβλ. τοΰ αυτοΰ, ί,Ά νϊε 5ρίπίαε11ε βείοη ΕΙίε ΓΕεάίεο3, αυτόθι, 
σσ. 144 - 164. Ό "Εκδικος συνέγρα-ψε τό «’Ανθολόγων γνωμικόν». 

3 Σπυρ. Λαυριώτου-Σωφρ. Εύστρατιάδου, Κατάλογος τοόν Κιο- 
δίκων τής Μεγ, Λαύρας, Ραπε 1925, σ. 326. 
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συντάξας του Καταλόγου τον Πίνακα πράγμ’ άπίθανον, τότε ό Ήλίας θά 

έπρεπε νά ει/εν άποθάνει προ τής χρονολογίας ταΰτης. Άλλ’ ουδαμοΰ τοΰ 

κωδικός ό Ήλίας οΰτος λέγεται Κρήτης, είναι μητροπολίτης μη άναφερομέ- 

νης επαρχίας 1 2. 

23. Ιωάννης, περί οΰ ειδήσεις από 1166- 1172. 

«19 Νοεμβρίου 1169 πράξις πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Λουκά, 

συνεδριαζόντων των ίερωτάτων άρχιερέων... τού Κρήτης...» 3 4 * 6. 

Οΰτος μετέσχε τής Συνόδου τής καθαιρεσάσης Κωνσταντίνον τον Κέρ¬ 

κυρας διά την διδασκαλίαν «δτι ό πατήρ μου μείζων μου έστι» (Ίω. ιδ', 28) *■ 

Ή καταδίκη γίνεται παρόντος «τον Κρήτης» (20 Φεβρ. 1170) δ, καταδικά¬ 

ζεται δέ καί ή διδασκαλία Ίωάννου Ειρηνικού ηγουμένου Βαταλά (18 Φεβρ. 

1170) συνεδριαζόντων... «τον Κρήτης Ίωάννου» β. Ή γνάίμη του υπέρ 

καθαιρέσεως : «ό αρχιεπίσκοπος τής μητροπόλεως Κρήτης ειπεν» 7, ή υπο¬ 

γραφή του 8 : «ό αρχιεπίσκοπος τής μητροπόλεως Κρήτης Ιωάννης όρίσας 

υπέγραψα» 9. 

(Μιχαήλ τοΰ έξ Άγχιάλου 1169 - 1 177) «Τόμος τής προς τον βασιλέα κΰριν 

Μανουήλ εγγραφής των τότε αρχιερέων, μηνί μαρτίφ κδ' ήμερα δ' Ινδικτιώνος 

δ', προκαθημένου τοΰ άγιωτάτου ημών δεσπότου τοΰ οικουμενικού πατριάρχου 
Μιχαήλ... συνεδριαζόντων... ίερωτάτων αρχιερέων... Ίωάννου Κρήτης» ,0. 

Όμοίως υπογράφει «ό αρχιεπίσκοπος τής μητροπόλεως Κρήτης Ιωάν¬ 

νης...» επί πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Λουκά μοναχού «μηνί μαρτίφ 

έκτη, ημέρρ πρώτη, ϊνδ. ιδ' “, μαρτίφ κ' Μαΐφ ς-'» ,Κ. 

1 Αυτόθι, σ. 478. 
2 8, φ. 235β : Τοΰ μακαρίιον μητροπολίτου κυροϋ Ήλιου προς τινα μοναχόν 

περί των προηγιασμένων. Ιπείρ. : «Ήδη δέ σοι καί περί των ήπορημένων τής λΰ- 

σεως». Κατάλογος, σ. 327. 

9 Άθ. Παπαόοπούλου-Κεραμέιος, Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτικής Στα- 

χυολογίας 4 (Πετρουπολις 1897), σ. 107. 

4 Β. Ρ ε I ϊ I, Βοουηιεηίε ίηεάίίε ευτ 1ε (Ιοηεΐΐε άε η 66 εΐ εεε άετπίεΓδ 
&άνετ5αίτε5, νντ. (Ρείτ. 1904), σσ. 465-493. 

6 Αυτόθι, σσ. 489 -490. 

6 Αυτόθι, σ. 491. Πρβλ. καί σ. 480. 

7 Αυτόθι, σ. 484, 

9 Αυτόθι, σ. 488. 

9 'Ομοία παρά Μ α ν. I. Γεδεών, Μνημεία τής Έκκλ. 'Ιστορίας τοΰ ΙΒ' 
αίώνος, «Εκκλησιαστική Αλήθεια» 4, 1884, σ. 477 (επί αύτοκρ. Μανουήλ Κομνη- 

νοϋ, πατριάρχου δέ Λουκά). 

10 Αυτόθι, σ. 109. 

" Μί§ηε, ΡΟ 140, στ. 257. 

13 Αυτόθι, στ. 268-269. 

18 Αυτόθι, στ. 276-281. 
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Τέλος την 5 Μαίου 1172 ό Κρήτης Ιωάννης παρακάθηται, μετά Μιχαήλ 

Γ' τοΰ έ; Άγχιάλου καί υπογράφει συνοδικήν πράζιν 

,ί 26. Κικόλαός μητροπολίτης Κρήτης, γνωστός εκ τοΰ συλ'οδικοΰ Συυ«· 

ρέτ '. Οΰτος φαίνεται δτι διετέλει αρχιεπίσκοπος τής μητροπόλεως Κρήτης 

καθ' δν χρόνον κατελήφθη ή νήσος υπό των Σταυροφόρων (1204), διέφυγε 

δ* εις Νίκαιαν τής Βιθυνίας, παρά τφ εκεί Ήλληνι αΰτοκράτορι, ως έ’πρα· 

'ίαν καί άλλοι αρχιερείς. Έσημείωσα ήδη 8 δτι προς αυτόν «τώ Κρήτης 

άρχιερεϊ» απευθύνεται επιστολή Μιχαήλ Άκομινάτου τοΰ Χωνιάιου, ο 

οποίος δεν Ιγνώριζεν έν τούτοις προσωπικώς τον άνδρα, τον οποίον καί δεν 

κατονομάζει *' ή επιστολή έγράφη μετά τό 1204 καί προ τοΰ 1220, έΗ αυτής 

δέ μανθάνομεν δτι ό Νικόλαος ήδύνατο παρά τω βασιλεϊ «μεγάλα, όι ’ αρε¬ 

τής περιουσίαν πολλήν, ώς φήμη τούτο διατεθρύληκεν» δ. 

Ή πρώτη περί τοΰ Νικολάου τούτου, εν Νικαίρ διατελοΰντος, γνωστή 

εις έμέ εΐδησις είναι τοΰ 1216, δτι τή 9 Μαίου συνήλθε Σύνοδος υπό τήν 

προεδρίαν τοΰ μητροπολίτου Εφέσου, τή επιταγή τοΰ αυτοκράχορος Θεοδώ¬ 

ρου Α’ Λασκάρεως, διά ν’ άποφανθή έαν υπήρχε κανονικόν κώλυμα διά τήν 

εκλογήν πατριάρχου. Τό σχετικόν πρακτικόν περιλαμβάνει καί τήν επιστολήν 

τοΰ αύτοκράτορος προς τον προεδρεύοντα Εφέσου : «.Διορίζεται οοι ή βασι¬ 

λεία μου και τους λοιπούς μετακαλεσασϋαι μητροπολίτας, ήγονν τον Σάρ- 

όεων, τον Καρίας, τον Κρήτης, τον Μυτιλήνης, τον Φιλαδέλφειας καί αυτόν 

τόν Μιλήτου, μετά τής οικείας συνόδου έκαστον... καί κοινή σκάψει βον- 

λεύσαοϋαι καί δοϋήναι παρ' έκαστον την αντώ δοκοϋσαν γνώμην» 9. Ίδοΰ 

πώς αρχίζει τό πρακτικόν : «Μηνί Μαΐφ ένατη, ήμερα δευτέρρ, Ινδικτιώ- 

νος τέταρτης, προκαθημένου τού Έφεσον Νικολάου έν τοΐς κατηχονμόνυις 

? τής μητροπόλεως, συνεδριαζόντων αντω τον Σάρόεων Άλεζίου, τού Κρή¬ 

της Νικολάου...» '. Μετά τοΰ μητροπολίτου τούτου εΰρίσκοντο εις Νίκαιαν 

ό Πέτρας Γεώργιος καί ό Αρκαδίας Ιωάννης8. Παρατεινομένης τής έν 

1 Βεπεδενίδ, Οδίβΐυκιΐδ I, 289. V. Ο γ« ηι € 1, 1,65 ΚεβεδΙεδ άεδ ΑεΙεδ 
άα ΡβΙπ&τεβΙ άε €οπ5ΐ3ηίίηορ1ε νοί. I, 1850. III, 1947, σ. 155, Χο 1125. 

ί 2 ΓΙρβλ. ανωτέρω σ. 77. 

5 Ν. Β. Τωμαδάκη, Όρθόδοξοι αρχιερείς έν Κρήτη έπί Ενετοκρατίας, 

περ. «’ΟρθΌδοξία» 27, 1952, σσ. 63 - 75, έν σ. 64. 

4 Μ ι χ. Άκομινάτου τοΰ Χωνιάτου, Τά Σφζόμενα, υπό Σπ. Λάμ¬ 

πρου, Β', έν Άθήναις 1880, σσ. 279 - 280, ύπ' άριθ. ρλη'. 
6 Αυτόθι, σ. 280. 

8 1ί. Κ ιι γ I ζ, Τρία Συνοδικά γράμματα Νικολάου Μεσαρίτου μητροπολίτου 
Εφέσου, νντ. 12, 1906, σσ. 103- 105, έν σ. 104. 

7 Ήνθ’ άνωτ., σ. 103. Ή Σύνοδος άπεφάνθη δτι δέν υπήρχε κώλυμα εκλογής 
οικουμενικού. 

ι 8 ΙΙρβλ. Τωμαδάκη ν, «Όρθοδοςία» 27, σ. 66. 
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Κρήτη Φραγκοκρατίας ό Νικόλαος έτακτοποιήθη λαβών την μητρόπολιν 

Σμύρνης προεδρικώς. Νικηφόρος ό Βλεμμίδης μαρτυρεί δτι «ό τής Κρήτης 

ποιμήν Νικόλαος, επιδόσεως λόγφ τώ τότε διίθννε» 

Πριν εισέλθω εις την έξέτασιν του θέματος τής τιτλοφορίας δια τους 

αιώνας εις τους οποίους άναφέρομαι, θέλω να έπιστησω την προσοχήν των 

ερευνητών επί τής σημασίας την οποίαν έχουν αί εξ επιγραφών ειδήσεις, αί 

όποίαι δυστυχώς είναι όλίγαι 1 2. 

Έπιγοαφή ούχί αρχαιότερα του δ* αιώνος 8 επί γλυπτών, παραδιδει 

πιθανώτατα όνομα άρχιερέως Γορτΰνης «επί Σννεσιον» 4. "Ισως ή συνέχεια 

τής επιγραφής εύρίσκεται εις άλλο τμήμα το]ϋ θεοφιλέστατου εβπισκόπου, 

οπότε εικάζεται δτι θά ήκολοΰθει ή έκφώνησις πολλά τά ετη \ Ή επιγραφή 

προέρχεται έκ του έν Γορτΰνη περιώνυμου ναού του Αποστόλου Τίτου. Ό 

Όρλάνδος δέχεται τον ναόν ως τών μέσων του ς-' αιώνος καί δτι ούτος δεν 

κατεστράφη κατά ττήν υπό τών Αράβων άλωσιν τής Νήσου ", και οτι ανεκαι- 

νίσθη μετά τό 964, 0τε κατεσκευάσθη καί τό νέον τέμπλον. Εις τά συμπε¬ 

ράσματα κατα?νήγει χρονολογών συγκριτικώς τα γλυπτά, την δ επιγραφήν 

θέτει εις τό μεταξύ του ς*' καί ια' αί. μακρότατον διάστημά. 

Ίδιάζουσαν σημασίαν διά τήν μελέτην ημών έχει επιγραφή του ς" αί. 

εύρεθεϊσα εν Γορτΰνη καί άφορώσα εις τον αρχιεπίσκοπον Γορτυνης Θεό- 

διορον. Οΰτος είναι γνωστός εκ τής Ε' Οικουμενικής Συνόδου εν Ινωνσταν- 

1 Νίεερίιοπ Β1ειυηιγάίε ΟυπΊοιιΙηιη νίίεε βί Ο&πηίη», ηηηο ρπηπιηι 

εάίάίΐ Αυ?. ΗεΐδεηΒετΕ, (ΤβιιΒηετ) 1896, XII. 

2 Τάς χριστιανικός έπιγραφάς τής Κρήτης έδημοσίευσε κατ’ άρχάς ό 2 τ έ φ. 

Ξανθουδίδης, «Άθηνά» ΙΕ , 1903, σσ. 49 - 163. Εΐτα ό μετ’ αύτοϋ συνεργα¬ 

στείς Ο. Ο ε γ ο 1 &, Μοιιυηιεηΐΐ νεηεΐϊ ηε11’Ϊ5θΐ3 άΐ θεία IV, νεηεζίπ 1932, 

καί τελευταΐον τό Ιείθπίο άί Ατοΐιεοΐο^ΐα ε 81οπ3 άεΙΓΑιΙε. Ιηδοπρίίοηεε Οτε- 

Τίε^. Ορετα ,βΐ εοηείΐίο Ρ γ ΐ ά ε γ ΐ ο ί Η 3 15 Ιι ε τι- εοΐΐεείίε... εηΓανΐί: Μ&γ- 

£3τίί3 Οα&ΓίΙιιεεί, τόμος I (1932), II (1939), III (1942), Ι\ (1950). Οί 

τής Γορτυνης έν τφ τόμω IV. 
3 Ο ιι 3 γ ά τι ε ε ί IV, σσ. 27-31: Συνέσιος 535εη1ο IV ποη νεΡίδΙίοτ. 
4 Α. Κ. Όρλάνδος, Νεώτεραι έρευναι έν 'Αγίφ Τίτφ τής Γορτΰνης, ΕΕΒΣ 

3, 1926, σσ. 301-328. 'Η επιγραφή έν σ. 320. Ο ε γ ο 1 3, Ένθ’ άνωτ., σ. 550, 

Νο 26. Ο ιι ά γ ά ιι ε ε ϊ, ΙΟ IV, σ. 399, Νο 462. 
5 Ου&Γόαεοί, Ένθ’ άνωτ., σσ. 399 - 400, Νο 463, πρβλ. σ. 405, Νο 477. 

« 5Απεναντίας καταστραφέντα τον ναόν δέχεται ό Στ. Ξανθουδίδης, Περί 
τής μητροπόλεως Κρήτης καί τοΰ μητροπολιτικοΰ ναοϋ τοϋ Αγίου Τίτου κατα την 
β' βυζαντινήν περίοδον, «Χριστιανική Κρήτη» Β', 1914, σσ. 317-318, συζητών γνώ- 

μας τοΰ 6. Ο ε γ ο 1 3, αυτόθι, σσ. 301 έξ. 
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τινουπόλει (553) «ΤΙιεοάοΐΌ Γ6ΐί§ίθ5Ϊ55ίιηο ερΐεοορο ΟοΓί^ημε» '. 'Ως 

εξής δ’ υπογράφει «ψήφον Μηνά πατριάρχου κατά Σευήρου, Πέτρου καί 
Ζωόρου» : «Θεόδοίρος επίσκοπος Γορτΰνης, ή μητρόπολίς εστι τής Κρή¬ 

της επαρχίας διά τής άναγνώσεως τοΐς πεπραγμένοις έπιστάς, καί άναθεμα- 

τίζων Σευήρον καί τά αυτού ασεβή συγγράμματα, καί Πέτρον τόν ποτέ 

Άπαμείας καί Ζοίόραν καί τους κοινωνοΰς αύτοΐς, καί τούς έν τή πλάνη 

αυτών έπιμένοντας, όρίσας υπέγραψα» ζ. 

Ιδού τό κείμενον τής επιγραφής 3 : 

! ’ΕπΙ Θεοδώ]ρον τον άγιω(τάτου). άρχιεπισκό(που) ναο. και Ήλιου 

τον περ]ιβλ(έπτον) ανθυπάτου ευτυχώς άνενεώθη 

ον]τος ό τοίχος ν&ο. νπα(τεία) Φιλ. Άππίωνος τον λαμπρ(οτάτον) 

Ίνδ. β' ή 

Ή επιγραφή αυτή έδημοσιεΰΟη πολλάκις, είχε δέ ποικίλας περιπετείας 4. 

Χρονολογείται δέ ως τοΰ έτους 539. Τούτο σημαίνει δτι ό κατά τό έτος 

εκείνο (από τοΰ 536 τούλάχ.) προκαθήμενος τής Εκκλησίας Κρήτης εΐχετο 

σταθερώς τοΰ τίτλου τοΰ αρχιεπισκόπου. 

Έτέρα επιγραφή έξ ' Αγίων Δέκα τής περιφέρειας Γορτΰνης έχει ώς εξής6 *: 

τ Άνεπανσατο ό μα¬ 

καριών ατος) Έκληαιόδωρος 

έπίοκο(πος), μηνι *Ιουλίου 

ει' 6 *Ινδ(ικτιώνι) ιβ', ημέρα 

Κυριακή ί 

1 Μα η δΐ, IX, 174. 

2 Μ &115Ϊ, VIII, 1143, 1146. 

3Μ3Γ^3Γίΐ3 Ουατάιιοοί, ΙΟ IV, 1950, σ. 398, Νο 460: «Εοοο 
’ς τάς Βίγλας ΐη πιάτο αΐίραο δερίεηίποηίβ νεΓβΐΐδ & ίεηιρίο Αροΐϋηΐδ Ργί1ιϋ 
βχείδηΐε, 3 1884 ά Ρπάεπεο ΗαΙΒθεπ- ι-ερετίιιηι ερΪ5ΐγ1ϋ ε πι3γπιογ6 3ΐδο 
{Γ3§ηιεπί;ιιπι 1. 1,23 ά 0,20, υίπιιηιςιιε πηιΐΐΐιπη. ϋεϋηεβνίΐ ΗβΙΜιεπ·. Τΐΐιιΐιιηι 
ίηίε^ηηιι Ϊ3πι νϊάεΓΒΠί 8350. XVI νεηεΐί Β3γοζζϊ εΐ Βείΐί, 835ε. XVIII ϊηεαηΐε 

ΤοιίΓπείοΓί... Ε3ρΐδ ρεηϊκδε νϊάεΙυΓ». 

4 Πρβλ. Κεΐ3ίΐοη ά’ιιη νογ&£ε άιι Εενσιιί... ρατ Μ. Ρ ΐ 1 ί ο η ά ε Τ ο ιι τ¬ 

η ε ί ο γ 1, 3 Εγοη, 1717 I, σσ. 75- 76. Ό ΤοιιπιείοΓΐ άνεκοίνωσεν αυτήν εις τόν 
Μοηίίααοοπ, ό όποιος τήν περιέλαβεν εις τήν Ραΐεεοφταρίιία Οτ3803, Ρ3Π3ΪΪ5 

1708, σσ. 173 - 174. Τήν έκδοσιν έπανέλαβε μετά σφαλμάτιον ό Ρ 1. Ο ο γ π ε 11 ιι 5, 

0τεΐ3 830Τ3, νεπείϋδ 1755, I, σ. 174 καί 199 - 200, καί άλλοι άλλαχοϋ, έθησαυρίσθη 
δέ καί έν ΟΙΟ IV, 1877, Νο 8635. Τήν επιγραφήν δημοσιεύει, άγνοών τήν έν ΟΙΟ 
ώς άνω δημοσίευσιν, καί τήν νέαν έν Οιΐ3Γάιιεεΐ, ΙΟ IV, σ. 398 άνάγνωσιν, 
καί τά εκεί σχόλια, ό Ν. Πλατ ω ν, «Άπ. Τίτος» Γ', 1954, σ. 12, όπου έπάγεται : 

«Ή ορθή άνάγνωσις : ’Επί Θεοδοιρου τοΰ άγιωτάτου αρχιεπισκόπου Καπιλίου... 

άνενεώθη τοΰ [ναοΰ;] ό τοίχος υπό...» ! 

5 ΙΟ IV, 1950, σ.. 407, Νο 484. 

8 Έν τφ στίχω 4 έχαράχθη ει' άντί ιε' (=15). 

ΕΠΕΤΗΡΙΒ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΔ' 6 



82 Νικολάου Β. Τωμαδακη ; 

Μολονότι κατονομάζεται ή ήμερα, ό μήν και ή Ινδιχτιών, δεν κατωρ- 

θό)θη νά δοισθή χρονολογικώς είς ποιον έτος ανήκει. Ό ΟοτοΙίΐ εικασεν 

ότι αυτή ανήκει είτε εις τό 624 είτε είς τό 759 ι, αλλ ή Οιΐ3.πίιιοοί κρίνει 

ότι είναι ούχί παλαιό τέρα του ζ', πιθανώς δέ του ς αίώνος, τοΰτο δ έκ ν 

τοΰ σχήματος των γραμμάτων. 

Άν και δεν αναγράφεται έν ιή επιγραφή είς ποιαν επισκοπήν άνήκεν 

ό δι.’ αυτής παραδιδόμενος θανών Έκκλησιόδωρος, είναι φανερόν έκ τοΰ 

τόπου τής εύρεσεως ότι πρόκειται περί επισκόπου Γορτΰνης. Έκ τοΰ τίτλου 

τούτου οΰδέν δΰναται νά συναχθή, άφοΰ καί οί πατριάρχαι αποκτούν πολ- 

λάκις εαυτούς, επί τό άρχαϊκώτερον, επισκόπους. 

Τέλος άβέβαιον είναι άν είναι επίσκοποι, καί δή Γορτΰνης, οί έξ επιγρα¬ 

φών γινωσκόμενοι Ευάρεστος καί Γεώργιος1 2. 

Δ' 

Ποια ήτο ή έννοια τοΰ όρου αρχιεπίσκοπος ; Τό ζήτημα τούτο 3 4 * είναι 

πολΰπλοκον εν τή 9Ανατολική Εκκλησία, όπου οί μητροπολΐται τοΰ Ιλλυρι¬ 

κού οί υπαγόμενοι εις τον πάπαν εκαλούντο αρχιεπίσκοποι, μη ΰπάρχοντος 

έν τή Δύσει τίτλου μητροπολίτου. Ταυτοχρόνους όμως διά την όλην Εκκλη¬ 

σίαν, αρχής γενομένης από τοΰ Αλεξάνδρειάς, αρχιεπίσκοποι ήσαν οί προ¬ 

καθήμενοι των Εκκλησιών (ώς παρ’ ήμίν σήμερον ό Κωνσταντινουπόλεως, 

ό Αθηνών, ό Κύπρου). Έξ άλλου έ'χομεν είς την Ανατολήν αύτοκεοράλους 

(Αρχιεπισκόπους, τιμωμένους δηλ. υπέρ τούς απλούς έπισκόπους καί μή έξαρ- 

χωμένους έκ τών μητροπολιτών τής περιφέρειας των (οί μητροπολΐται τότε 

είχον υποκειμένους επισκόπους καί σύνοδον Ιδίαν* τοΰτο διατηρείται νυν ! 

άποκλειστικώς καί μόνον εν Κρήτη !). Τίθεται λοιπόν τό πρόβλημα : ^0 

Κρήτης, έ'χων επίσκοπός ΰποκειμένας (επομένως μή ών αυτοκέφαλος ώς άνω 

αρχιεπίσκοπος), ώνομάζετο αρχιεπίσκοπος διά τό άκολουθεΐν την έν τή Δύσει 

συνήθειαν ; Ή εκαλείτο αρχιεπίσκοπος ώς προκαθήμενος αρχαίας άποστολι- 

κής Εκκλησίας *, ίδρυθείσης μέν υπό τοΰ Παύλου, ποιμανθείσης δε το 

πρώτον υπό τοΰ Τίτου ; Κατ’ εμέ κριτήν, πιθανωτέρα είναι ή δεύτερα αΰτη 

περίπτοοσις. Βεβαίως ό Γορτΰνης έτιτλοφορεϊτο αρχιεπίσκοπος καί διά τό 

1 Μοηυηασηίί νσι^Ιϊ ησΙΓίδοΗ όϊ θεία IV, νεηεζΗ 1932, σ. 557, Νο 48. 

2 ΙΟ IV, 1950, Νοδ 464, 461, 465. 
9 Πρβλ. Αθηνών Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, 'Ο τίτλος του 

αρχιεπισκόπου- ιστορικόν σημείωμα, «Θεολογία» 13, 1985, σσ. 289 - 295. Γ ε ρ. Κ ο¬ 

ν ι δ ά ρ η, Αί Μητροπόλεις..., σσ. 38-39. 
4 'Ως ό Κόπρου, καλούμενος αρχιεπίσκοπος μετά την έν Έφεσος Γ' Οίκουμ. 

Σύνοδον (431). 

Ή Άποστολική Εκκλησία της Κρήτης κατά τούς αί. Η'-ΙΓ' 83 

είναι τον τίτλον τούτον έν τή Δύσει κανονικόν καί αντίστοιχον τοΰ τοΰ 

μητροπολίτου, άλλ’ ούχί μόνον δΓ αυτό. Είς τό συμπέρασμα τοΰτο άγει 

ημάς άφ’ ενός μέν ή διατήρησις τοΰ τίτλου αρχιεπίσκοπος καί μετά τό 733 

(ή 756), καθώς καί ή προσωνυμία πρόεδρος. 

Είναι γνωστόν ότι κατά τούς νεωτέρους χρόνους προεδρικώς έλάμβανον 

επαρχίαν τινά οί μετατιθέμενοι είς αυτήν καί δή ούχί τό πρώτον, συνήθως 

δέ πρόεδρος ήτο ό επί τρίτου θρόνου άνερχόμενος. Καί αν μέν συνέβαινε 

τοΰτο έν σχέσει μέ τον Άνδρέαν τον καλοΰμενον πρόεδρον Κρήτης είναι 

ανεξακρίβωτου, άπίθανον όμως κατ’ εμέ, έφ’ όσον ούτος έξελέγη μεταξύ τών 

έν Κρήτη έπισκόπων οπότε ό δεύτερος καί ούχί ό τρίτος θρόνος τοΰ οποίου 

επιβαίνει είναι ό τής Κρήτης. Πιθανώτερον είναι ότι καί έν τή βούλλη πρόε¬ 

δρος Κρήτης = ό προκαθήμενος Κρήτης, δηλαδή αρχιεπίσκοπος Κρήτης. 

Φανερά έν τοΰτοις είναι ή σημασία τοΰ πρόεδρος είς τά αγιολογικά 

κείμενα. Ούτω είς κείμενον προερχόμενον έκ τοΰ κώδ. 17 τοΰ Αγίου Τάφου 

τοΰ ιβ' αίώνος 2 άναγινώσκω : «Τής Κρήτης βλαστός δ θαυμαστός οΰτος 
Μύρων ής και πρόεδρος καί ποιμήν έγένετο κάλλιστος» 3’ «τον προέδρου 

Κρήτης τόν βίον άλλάξαντος, επί τον τής επισκοπής δ Μύρων ανάγεται 

θρόνον» \ 

Πλήν τών αγιολογικών κειμένων καί είς ιστορικά τοιαΰτα, είς τούς 

Συνεχιστάς τοΰ Θεοφάνους καί τόν Κεδρηνόν, δ υποθετικός Κύριλλος Γορ¬ 

τΰνης ονομάζεται «δ Γορτΰνης πρόεδρος» \ Καί έν τή ύμνογραφίρ. απαντά¬ 

ται τδ πρόεδρος μέ τήν έννοιαν τοΰ επίσκοπος \ 

Άλλα καί ίστορικώς τό πράγμα δΰναται νά έρμηνευθή. Τρεις μητρο- 

πολίται Κρήτης έπί Ενετοκρατίας, ότε δηλαδή δέν ήδύναντο δμαλώς νά υπη¬ 

ρετήσουν έπί τής Νήσου, είχον είς τόν τίτλον των καί τό «πρόεδρος Κρή¬ 

της». Ούτοι ήσαν : 

α') "Αν&ιμος μητροπολίτης Αθηνών καί Εύρίπου, πρόεδρος Κρήτης, 

β') Ιγνάτιος μητροπολίτης Παλαιών Πατρών καί πρόεδρος Κρήτης, καί 

1 Είς εποχήν δπου δυσκολωτάτη ήτο ή μετάθεσις άπό επισκοπικής είς επισκο¬ 

πικήν έδραν. 
2 Βασ. Λαούρδα, Περί τοΰ αγίου Μύρωνος, «Κρητικά Χρονικά» 6, 1952, 

σσ. 47-51. ’Εκεΐ δημοσιεύεται «Βίος τον όσιου πατρός ημών Μύρωνος επισκόπου 

Κρήτης τοΰ θαυματουργόν». 'Ο Λαούρδας δέν αναφέρει την γνωστήν ακολουθίαν 
τοΰ επισκόπου Κνιοσοΰ Μύρωνος (8 Αύγουστου) την τυπωθεϊσαν υπό τοΰ 'Ιλαρίω- 

νος Ρεθύμνης 1887, πρβλ. Π. ΡεΙίί, ΒΑΟ, 1926, σ. 201 και πρόσθεν σ. 71, σημ. 4. 

3 «Κρητ. Χρον.» 6, 1952, σ. 48,3. 

4 Αυτόθι, σ. 49,46-47. 

6 Πρβλ. πρόσθεν σ. 72. 
6 Πρβλ. προκειμένου περί τοΰ αγίου Νικολάου : «Χαίροις 6 τών Μνρέων φρουρός 

καί πρόεδρος σεπτός». 
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γ') Πρόχορος μητροπολίτης Σ ταυ ρου πόλεως καί πρόεδρος Κρήτης 

Τό πράγμα ήγαγε τούς μελετητάς είς απορίαν 1 2. Έν τούτοις πρόεδροι 

οι ώς άνω τρεις ώνομάσθησαν ώς προκαθήμενοι τής Κρητικής Εκκλησίας, 

ή οποία όμως δεν ήδύνατο νά λειτουργήση όμαλώς λόγω τής φραγκικής 

κατοχής. 

Διά την σημασίαν τού πρόεδρος θά μου έπιτραπή νά ύπομνήσω δτι καί 

έκ τής σιγιλλογραφίας είναι γνωστόν ου μόνον δτι πρόεδρος = επίσκοπος 

αλλά καί πρόεδρος = 6 αρχηγός τού αξιώματος δπερ κατέχει ο χρησιμοποιών 

τον εν λόγφ τίτλον (καί πρωτοπρόεδρος είτα !) 8, καί άν πρόκειται περί 

ηγουμένου ή πολιτικού άρχοντος 4. Οί δέ προκαθήμενοι Ρώμης, Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως καί των τριών ανατολικών πατριαρχείων άναφέρονται εις αγιο¬ 

λογικά κείμενα ώς πρόεδροι. Οΰτω εις κείμενον γραφέν τφ 808 άναγινώσκω: 

«Τί δε χρη λέγειν περί των προέδρων του τε Ρώμης και :Αντιόχειας, 

ΓΙεροσολύμων καί 3Αλεξανδρείας...» 8 καί : «Γερμανόν τον '&εΐον και όρ&ο- 

τόμον τής "Εκκλησίας πρόεδρον» β καί ό πάπας λέγεται «Πρόεδρος τής 

Ρώμης». Καί ό Πορφυρογέννητος όμιλε! περί «Ίωάννον, τον τής των 

Κυπρίων νήσον προέδρου» 7. Επομένως πρόεδρος Κρήτης δεν είναι ό 

επίσκοπος τής νήσου Κρήτης, διότι έπίσκοποι ήσαν πολλοί, άλλ’ ό προκαθή¬ 

μενος τής Κρητικής Άποστολικής Εκκλησίας. 

Τελευταιον μένει νά εξετασθή τό ζήτημα κατά πόσον δ προκαθήμενος 

τής Εκκλησίας Κρήτης έλέγετο κατά τούς η' - ιβ' αιώνας Γορτύνης ή Κρή¬ 

της, καί (έφ’ όσον έλέγετο Γορτύνης) πότε ήρχισε νά ονομάζεται Κρήτης καί 

διατί. Ή επικρατούσα γνώμη καθ’ ήν μέχρι τής υπό τών Αράβων άλώσεως 

δ προκαθήμενος τής Εκκλησίας Κρήτης έλέγετο Γορτύνης, δτι δ’ από τής 

1 Πρβλ. Ν. Β. Τωμαδάκη ν, Όρθόδοξοι αρχιερείς έν Κρήτη έπί Ένετο- ι> 

κρατίας, σσ. 70- 74. 

2 Τύν V. Β α υ γ ε η 1, γράψαντα έν σχέσει προς τον “Ανθιμον : Ηβ η’ΐΐθδϊίβ 
Ρ35 Ά ΟΓΟΪΓ6, ρουτ τηοη οοιηρίε, ςιιε εείίε άοηβίε αρρείΐ^ΐΐοη εοηιΒϊηέε : μη¬ 

τροπολίτης Αθηνών καί πρόεδρος Κρήτης εεί αιιβ ίηνβηϋοη άβ εορίδΐε, Ιτορ βη 
ί?.ΐ1 άσε 1·.3ί)ΐΙιιόσδ άε δοη έβΐίδβ» ! ΕΟ 32, 1933, σ. 409 

3 ΟοοιπυβηΙδ δε δΐ^ΐΙΙο^ΓαρΙιΐο Βγζ&ηίΐηβ. Εδ οοΐΐβοίίοη Ο. Οι-£ΐικ1αη, ρατ 
V. Β 3 ιι τ 6 η I, Ραπδ 1952, Νο 378 (έπί επισκόπου ΙΙατρών). ΙΙρβλ. αυτόθι, 115- ^ 

121 κά. Πρωτοπρόεδροι αυτόθι, 122, 187, 313 κά. ΙΙρβλ. όιιοίως V. ΒδΠΓεηΙ, 

1.65 1)ΐι1Ϊ65 ηιείπιμιεε, «Ελληνικά» 8, 1935, σ. 339 (τούς έν τφ πίνακι σημειουμέ- 

νους τίτλους). 
4 Γενικώτερον περί τής σημασίας τοϋ πρόεδρος πρβλ. δσα ο Ό 11 Ο 3 π £ ε, 

Οΐοδδίΐιίαπι ιηεάΐίε εί ίπίΐηιζε Οπθ6ΪΙ;ιΙΪ5, 1688 I, στ. 1236, και παρ’ ήμΐν Μέγα 
Έλλην. Λεξικόν Λημητράκου 7, 6094. 

5 Μ ί £ η ο, ΡΟ 100, 1117 (βίος αγίου Στεφάνου τού νέου). 

6 Αυτόθι, στ. 1121. Πρόκειται περί τοΰ Κωνσταντινουπόλεως Γερμανού τοϋ 

Λ' (+ 733). 

7 Πο ίΐάπιΐηίείΓΛπιΙο Ιηιροτΐο (ΜοπιννεΠί), 48,2. 

ί 

!ΙΙ ’Αποστολική Εκκλησία τής Κρήτης κατά τούς «ΐ. 1Γ - ΙΓ 85 

έπανασυστάσεως τής μητροπόλεως τφ 9(51 (λόγιο τής έν τφ μεταςύ έπελθούοης 

καταστροφής τής πόλεως Γορτύνης ’), δ έν Χάνδακι πλέον εδρεύιον αρχιερεύ; 

ώνομάσθη Κρήτης?, δεν φαίνεται ορθή. Ό Άνδρέας (’>' 720 ;) λέγεται αρχιε¬ 

πίσκοπος Κρήτης, ουδέποτε δέ Γορτύνης, δ Ήλίας (787) επίσκοπος (τής 

νήσου) Κρήτης, οί δύο Βασίλειοι τού θ' αΐ.ώνο; άμφότεροι Κρήτης, καί ο 

Άνδρέας πρόεδρος Κρήτης (τέλος Γ αί.). Μόνον δ Κύριλλος λέγεται I ορτύ- 

νης, άλλ’ ούτος δέν ύπήρξεν άλλος από τον επίσκοπον καί μάρτυρα, τον Γ ορ- 

τύνης Κύριλλον, άθλήσαντα έπί Λεκίου. "Ωστε ή ονομασία τού Κρήτης ύφί- 

στατο εκατόν καί πλέον έτη προ τής άλώσεως. 

Έάν όπισθοχωρήσωμεν καί έξετάσωμεν τούς προ τού η' αϊώνος, θά 

ίδωμεν εύκρινώς πώς μετεπέσαμεν από τό Γορτύνης εϊς τό Κρήτης. Εις τήν 
ί, έν Χαλκηδόνι Σύνοδον μεχέσχε «Μαρτνριος ο ευλαβέστατος επίσκοπος I ορ- 

τννης, μητροπόλεως Κρήτης» ώς υπογράφεται Δ Έν δέ τή Τ' Οικουμενική 

Συνόδφ έν Κωνσταντινουπόλει (680) βλέπομεν την συμμετοχήν «Βασιλείου 

επισκόπου πόλεως Γορτύνης τής Κρητών Νήσου» 4, δ δποΐος καί υπογράφει 
«Βασίλειος έλέφ Θεόν επίσκοπος τής Γορτννίων μητ ροπόλεως τής Κρητών 

νήσον υπέρ εμαντον και τής νπ3 εμέ συνόδου ομοίως ϋπεσημηνάμην» 6. 

Ούτος μετέχει καί τής Πενθέκτης (692) Συνόδου, δπου υπογράψει «Βασί¬ 

λειος επίσκοπος τής Γορτυναίων μητροπόλεως τής φιλοχρίστου Κρήτης νήσου 

καί τον τόπον έπέχων πάσης τής συνόδου τής αγίας εκκλησίας Ρώμης δρί- 

σας υπέγραψα» 6. Ό Βασίλειος ούτος υπογράφεται επίσκοπος καθότι καί οί. 

πατριάρχαι αυτοί υπογράφονται εκεί ούτα) ’. Όρίζει ό'μως τήν επαρχίαν του 

διττώς, ήτοι ένθεν «τής Γορτυνίων (Γορτυναίων) μητροπόλεως» καί ένθεν 

«τής φιλοχρίστου Κρήτης (τής Κρητών νήσου)». Αναφέρει δηλονότι καί 

τήν πόλιν όπου ήδρευε καί τήν επαρχίαν του τήν γνωστήν πολιτικώς ώς 

1 Τοΰτο δέν είναι ασφαλές άρχαιολογικώς. Πρβλ. Α. Κ. Όρλάνδον, ’Ένθ' 

άνωτ. 'Ο ’Ε μ μ. Π ε τ ρ ά κ η ς, Ιστορία τής Εκκλησίας έν Κρήτη Α', Ηράκλειον 
1925, σ. 45, δέχεται δτι μετά τήν άνάκτησιν της Κρήτης (961) μετεφέρθη είς τον 
Χάνδακα άπό τήν κατεστραμμένην Γόρτυνα ή έ'δρα τής μητροπόλεως. 

2 Πρβλ. Στ. Ξανθουδίδου, Περί τής μητροπόλεως Κρήτης καί τοΰ μη- 

τροπολιτικοϋ ναοϋ τοϋ Αγίου Τίτου κατά τήν β' βυζαντινήν περίοδον (961 - 1204), 

«Χριστ. Κρήτη» Β', 1915, σσ. 317-338, ιδία σσ. 336 έξ. Γ. I, Κ ο ν ι δ ά ρ η, 

«Ελλάς», ΘΧΕ Γ', 1938, στ. 261. 

5 Μ ε η 5 ΐ, VI, 28. 

4 Μ ά η ε ϊ, XI, 209 καί 224. 

5 Μ η η 5 ί, XI, 689. Τοΰτο ενισχύει τήν πρόσθεν σ. 68, σημ. 3 έξενεχθεΐσαν 
ύπ’ έμοϋ γνώμην, δτι τήν σύνοδον Κρήτης καί ούχί Ρώμης έκπροσοοπεϊ ό προκαθή¬ 

μενος ούτος. 
6 Μ 3. π 5 ί, ΧΣ, στ. 989. 
7 Μ 3 π 5 ΐ, XI, στ; 988. 
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Κρήτην νήσον. Εΰκολώτερον ήτο οΰτω νά φθάσωμεν είς τον τίτλον «6 Κρή¬ 

της» αντί του «ό Γορτΰνης νήσου Κρήτης». 

Ό V. Ε&ιίΓεηί; προέτεινε μίαν άλλην έξήγησιν : «Ε’οεειιραΐίοη είταη- 

η’ΐπίοΓΓΟίηρίί; εη εΚεί ηιιΐΐεηιεηί: Ια δέτΐε άε ιηέίΓοροΙίϊεδ ΐη5η1αί- 

τεδ ςηΐ, οη 1ε ρεηεε Ηεη, ηε ίατεπί ή&πιαίδ, άε 824 & 9^1, 9.ηε ΐίΐιιίαί- 

Γεδ. Ογ ϊΐ είαΐί: παΐητεί φΓα άΐδίαηεε 1ε ρτεΐαί: άεΐαίδδαί Ια εΐίέ ο 

ΙαρηεΙΙε Ιεβ ένεηεηιεηίδ αναίεηΐ £αίΐ αη δοτί ίχα^ίςιιιε ροατ δε τεείαπιετ 

(ίε Ια εοηίτέε επύετε ςα*Π έϊοΐί (ΤαίΙΙειίΓδ δεαΐ α τερτέδεπΙεΓ 5ατ ϊε 

Βοδρίιοτε. Εε Ιΐίχε αρχιεπίσκοπος Κρήτης α αίηδί ριι είτε εΐιοίδΐ ροιιτ 

ηηε ταίδοη ά’οτάτε ρταίΐηαε ου υηε δαΐίδίαείίοη ά’αηιοιίΓ ρτορτε, ρατεε 

φΓίΙ εΐαίΐ ρΐιΐδ ραι-ΐαηί: ααχ γεηχ ά’αηε ίουΐε άοηΐ Γΐ^ποταηοε επ 

ηιαίίέΓθ δε £έο§ταρ1ιίε £«1 ίοιι]οιΐΓ5 άέεοηεεΓίαηίε ; εη εαδ ιΓείαίί-εε 

ροίηΐ ροατ Ια εοηδείεηεε βγζαηίΐηε, αη ανειΊΐδδεπιεηΙ: ρετρεΐαεί άε δε 

ρτεραΓΟΓ η τερτεπάτε εε ςαε Ια ηέ^Η^εηοε εί Γΐηεαπε αναίί ρετάα ? 

Εε £αϊ£ βηιίαΐ νειιΕ εη Ιοαί εαδ, ς^αε 1ε ε1ιαη§·0ΐηεηί: άεδ ίοπηιιίεδ 

(μητρόπολις Γορτΰνης εη μητρόπολις Κρήτης) δ^ορεταί: άέδ Ιεδ ρΓεηιίεΓδ 

ίεπιρδ άε εεΐ εχίΐ ίοτεέ, ραίδςαε ε’είαίΐ: εΐιοδε άεεΐάέε εη 879 1 β* ^αηδ 

άοαίε αηραταναπί;» 2. Μετά τά ανωτέρω λεχθέντα ΰπ’ έμοΰ κατεφάνη οτι 

οΰτε ή μεταβολή έπήλθε κατά την ’Αραβοκρατίαν, οΰτε είχε λόγον οίανδήποτε 

γεωγραφικήν αμάθειαν. Άνάγνωσις των πρακτικών των Συνόδων πείθει δτι 

οί αρχιερείς εκτός των ονομάτων των πόλεων εις τάς οποίας ήδρευον, κάποτε 

έσημείουν καί τάς πολιτικάς επαρχίας είς τάς οποίας αΰται ΰπήγοντο (Ελλά¬ 

δος, Ηπείρου, Νέας Ηπείρου), καί δή οί εκ Κρήτης οΰχί σπανίως (Λάμπης 

Κρήτης, Κνωσού Κρήτης). 

Πέραν όμως τής τοιαΰτης διαπιστώσεως, διατηρείται είς εμέ άκεραία ή 

υποψία, δτι ενωρίτατα διά του γεωγραφικού ονόματος Κρήτη έδηλοΰτο οΰ 

μόνον ή Νήσος άλλα καί πόλις τις αυτής. Τοΰτο συμβαίνει, μεταγενεστέρους 

τουλάχιστον 8, μέ τό σημερινόν Ηράκλειον, τό όποιον ωνομάζετο μεσαιωνι- 

’ Επικαλείται την κατά τό έτος εκείνο παρουσίαν είς την σύνοδον Βασιλείου 

αρχιεπισκόπου Κρήτης. 

8 ΕΟ 32, 1933, σσ. 389-391. 

3 Ν. Β. Τωμαδάκη, Κρήτη = Χάνδαξ = “Ηράκλειον, ΕΕΒΣ 21, 1951, σσ. 

235-237, Έν τφ σημειώματι έκείνφ α') αποκρούω διόρθ’ωσιν τοϋ Β. Λαούρδα είς 
χωρίον Συμεώνος τοϋ Μεταφραστοϋ περί Άνδρέου τοϋ έν τή Κρίσει, διαπιστών 
δτι Κρήτη κατά τον ι' αί. τουλάχιστον δτε έζησεν ό Μεταφραστής είναι ή πόλις 
Χάνδαξ. "Οτι δέ ό Χάνδαξ ωνομάζετο μεταγενεστέρως Κρήτη επιφέρω παραδείγματα, 

β') επιδοκιμάζω συσχέτισιν τοϋ Λαούρδα οτι τό έν τφ Ανωνύμου έγκωμίφ τοϋ αύτοϋ 
Άνδρέου Κρήτης Κάατρφ είναι τό “Ηράκλειον, γ') συζητώ χωρίον βίου Στεφάνου 
τοϋ νεωτέρου, δπου τό πρώτον, νομίζω, έσημειώθη τό “Ηράκλειον επί της θέσεως 
δπου ύπήρξεν ό Χάνδαξ (βλ. κατωτέρω σ. 88 έξ. τό έπίμετρον). 

ΊΙ Άποστολική Εκκλησία τής Κρήτης κατά τούς «ΐ. ΙΓ-ΙΓ 8ι 

κώς Χάνδαξ - Οΐιαηιίαΐτ - Εαικίία καί ήκοΰετο (επί Ενετών μεμαοτυρημένως) 

Κρήτη. * Υποθέτω λοιπόν δτι Κρήτη έλεγετο ή πόλις πολύ παλαιότερον. 

Επομένως ό έν αυτή έδρεΰων ήτο αρχιεπίσκοπος Κρήτης, καθώς σήμερον 

κοινώς λέγουν οί πολλοί (κακώς βεβαίως) ό Καβάλλας, έ.ννοουντες τον Νεα- 

-9· πόλεως καί Φιλίππων, ή ό Χανιών, έννοοϋντες τον Κυδωνιάς (και Αποκο- 

ρώνου). Τοΰτο ήτο όχι δΰσκολον νά συμβή, άν άναλογισθώμεν δτι 6 έν 

Ρεθΰμνη τή πόλει έδρεΰων άρχιερεύς έλέγετο (καί έτι νΰν καλείται) ό Ρεϋν- 

μνης, ενώ ό έν Χανίοις ό Κυδωνιάς (Κυδωνιά σήμερον διά τον Κρήτα είναι 

ή επαρχία καί δχι ή πόλις). 

Τό σπουδαιότατον τοΰτο ζήτημα συναρτάται μέ. τό ζήτημα τής ζωής καί 

του χρόνου τής εκλείψεως τών αρχαίων καί βυζαντινών πόλεων Γορτΰνης καί 

* Ηρακλείου, δεν δΰναται δέ νά λυθή μόνον διά φιλολογικών μαρτυριών καί 

ερήμην αρχαιολογικών δεδομένων. Οΰτε ό χώρος οΰτε η πρόθεσίς μου επιτρέ¬ 

πει σήμερον νά έπιληφθώ από τής πλευράς ταΰτης του εν λόγψ ζητήματος. Διά 

τοΰτο κρίνω δτι φιλολογικά καί ιστορικά τινα ζητήματα πρέπει νά εςετασθοΰν 

περαιτέρω είς τό έπιτασσόμενον έπίμετρον τής παροΰσης μελέτης. Είς τούτο 

δίδει αφορμήν είς εμέ ερασιτεχνική καί μετά τόλμης καί βιαιότητος έπιχει- 

ρηθείσα προσπάθεια λΰσεως ζητημάτων 1 διά τά όποια, ίστορικοφιλολογικώς 

τουλάχιστον, είναι απαράσκευος ό επιχειρών, καί άρχαιολογικώς ομοίως απα¬ 

ράσκευοι οί υποβολείς του 2. Κάμνω δέ την δήλωσιν δτι μελλοντικώς δέν 

πρόκειται νά προθυμοποιηθώ είς τοιοΰτου είδους συζητήσεις. Όπου ή γνώσις 

τών πραγμάτων ελλείπει καί ή μέθοδος είναι σαθρά, ένφ φανερά είναι ή 

διάθεσις τής επικρατήσεως τών γνωμών τοΰ συζητητοΰ ή τής στηρίξεως 

παρωχημένων άντιλήνεων καί πεπαλαιωμένων γνωμών (τάς οποίας είναι 

δυνατόν νά έξέφερον άριστοι είς τους χρόνους των μελετηταί) \ δπου άκόαη 

ό τοπικισμός εισχωρεί είς τήν έρευναν υπό τΰπον φιλοτιμίας, έπιστημονική 

" αλήθεια δέν είναι δυνατόν νά ΰπάρξη. Καί άν τις έξ ήαών αγαθή προθέσει 

πλανηθή, υπάρχει τρόπος νά ύποδειχθή τοΰτο μετά κοσμιότητος καί άνευ 

βιαιότητος καί κομπασμοΰ. Πολλφ μάλλον όταν πρόκειται περί ζητημάτων 

τά όποια δέν είναι εΰκολον νά διαλευκανθοΰν μακράν τών βιβλίων καί τών 

βοηθημάτων τών άναγκαιοτάτων είς μίαν νέαν έρευναν καί συζήτησιν. 

Όμοίως κατακρίνω τήν διδασκαλικήν ρέάαηίεπε διά τής οποίας συλλογι- 

* στικώς, μέ μέθοδον γυμνασιακής επεξεργασίας θέματος, υπάγονται είς έλεγχον 

1 Μ. Γ. Παρλαμάς, Τοπωνυμικά! περιπέτειαι τοϋ “Ηρακλείου, «Κρητικά 

Χρονικά» 8, 1954, σσ. 273 - 286. 

2 Πρβλ. πρόσθεν σ. 81, σημ. 4 καί σ. 70, σημ. 3. 

3 Τυφλήν εμπιστοσύνην φαίνεται εχων είς την αυθεντίαν τοϋ Ξανθουδί- 

δου 6 Παρλαμάς. Άλλα τοΰτο άντίκειται είς πάσαν δυνατότητα άναψηλαφήσεοος 

τών είρημένων. 
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και ερμηνείαν ζητήματα άπαιτούντα άλλου είδους ευφυΐαν καί διεισδυτικό¬ 

τητα. Έάν δέ προχωρώ είς την δημοσίευσιν τοϋ εν λόγω επιμέτρου, τοϋτο 

πράττω χάριν συναδέλφων καί φίλων μελετητών οί όποιοι δεν πρέπει να μεί¬ 

νουν με τήν πεπλάνη (.ιένην άντίληψιν δτι αί αποφάνσεις του συζητητοΰ μου, 

δημοσιευθεΐσαι εν σπουδή άκατανοήττρ εις τό ΰπ’ αυτοί) έπιτροπευόμενον 

δημοσίευμα, αντιπροσωπεύουν τήν αλήθειαν καί προάγουν τήν έρευναν. Έπί 

πλέον διότι ή συζήτησις άπτεται αγιολογικού κειμένου τό όποιον κακοποιεί¬ 

ται καί παρερμηνεύεται. 

Ελπίζω τέλος οτι αμερόληπτος εξ αρχαιολόγων κριτής θά παρέμβη είς 

τήν ύπόθεσιν καί θά σταθμίση άξιώτερον ημών τών ά'λλων τά αρχαιολογικά 

δεδομένα περί του τέλους τοΰ Ηρακλείου καί τής καταστροφής τής Γορτΰ- 

νης, ώστε νά βοηθήση τά συμπεράσματα ήιιών τών ίστορικοφιλολόγων περί 

τής ονομασίας τών επίμαχων πόλεων καί τής έδρας καί ονομασίας τών αρχιε¬ 

ρέων αυτών κατά τήν Άραβοκρατίαν, προ αυτής καί μετ’ αυτήν. 

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ - ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΧΑΝΔΑΞ 

I. Επισκοπή Ηρακλείου ή 1 Ηράκλειου πόλεως. 

1· Ή υπαρξις διαφόρων πόλεων αί όποΐαι ονομάζονται ' Ηράκλεια ή 

' Ηράκλειον 1 ή ά'λλως παρεμφερώς καί τό δυσξΰμβλητον τών υπογραφών 

τών αρχιερέων, είναι δυνατόν ν’ άγάγουν είς σΰγχυσιν. Διότι Ήρακλειου- 

πόλεως δΰναται τυχόν νά άπαντηθή άρχιερεΰς, χωρίς οΰτος άβασανίστως νά 
δΰναται νά τεθή μεταξύ τών υποκειμένων τφ προκαθημένιρ τφ Γορτΰνης 
(ή Κρήτης) 2. 

^ημειώ ενταύθα ειδήσεις τινάς, άφορώσας εις έπισκόπους Κρήτης: 

1 Ήράκλιον έν επιγραφή 6' αίώνος παρά Ο XI 3. Γ ά 11 ο ο ΐ, ΙΟ IV, 1950, 
σ. 413, Νο 508. 

2 Έν τή Τ' Οίκουμ. Συνόδω Κωνσταντινουπόλεως (680) ευρηται «Ιωάννης 

ελίψ Θεοΰ επίσκοπος τής Ήρακλειουπολιτών πόλ,εως τής δεντέρας τών ’Αρμενίων επαρ¬ 

χίας» ! Μ 3. Π 5 ί, XI, 693. Έν δέ τή Γ' τής Εφέσου (431) «'Ηρακλ,είδης επίσκοπος 

τής ' Η ρακλεον πολιτών Αρκαδίας είπε?'», 8θΗ\ν3ΓΐΖ, ΑοίίΙ Ογ320£1 I, II, σ. 27, 1. 

Οΰτος εν τφ καταλόγω (αυτόθι, σ. 7) : 140 καί 'ΙΙρακλείδου Ήρακλεοϋς (έν τφ ύπομνή- 

ματι : 140 ηρακλείου Α ήρακλέως 8 ήρακλέος Δ1 * χαρακτηριστικόν της άμφιταλαντεΰ- 

σεως τών γραφεων !). Εν σ. 60 : 128 Ήρακλειδης επίσκοπος τής ανω Ήρακλ.εοϋς 

υπέγραψα αποφηνάμενος αμα τή άγίρ. σννόδφ. Πρβλ. καί 8 0 1ΐ \ν & Γ ί ζ II, I, σ. 74: 

146 ΗβΓαείίάβε βρΪ8οοριΐ8 Ηβναβίβοβ ιάίβείονίε 8ΐιΙ)8ονϊρ8ί. Πρόκειται περί επισκόπου 
έξ Αίγυπτου. 

Η Άποστολική Εκκλησία τής Κρήτης κατά τούς αΐ. ΙΓ-ΓΓ' 89 

Επίσκοπος 'Ηρακλείου Μονσιόνιος μετέχει τής Συνόδου τής Σαοδι- 

κής (343) Θεόδωρος επίσκοπος ' Ηράκλειο υπό λεως υπογράφει μετά τον 

Λάμπης καί προ τοΰ Κνωσού τά πρακτικά τής // Οίκουμεν. Συνόδου έν Νι- 

καίρ (787) ?. Είναι γνωστόν δτι οι επίσκοποι Κρήτης υπέγραφον εις υψηλήν 

θέσιν τά πρακτικά συγκεντρωμένοι καί, πιθανώτατα, κατά τάξιν πρωτοκαθε¬ 

δρίας (πρεσβειών, διότι ή τάξις αύτη ποικίλλει). Έποιιένως ό Θεόδωρος οΰτος, 

ώς έδέχθησαν καί άλλοι 5, είναι τής Κρήτης επίσκοπος. Απομένει νά ίδωμεν 

αν υπάρχουν επίσκοποι 'Ηρακλείου μεταξύ τών ετών 343 καί 787 (εγγύτατα 

προς τήν ’Λραβοκρατίαν δηλονότι). Έάν τούς άναζητήσωμεν εί.ς τά πρακτικά 

τών Συνόδων, πρέπει νά λάβωμεν ΰπ’ άψιν δτι ελάχιστοι, (πλήν τής Ζ’ Οϊκ.) 

[ΐετεΐχον έκ τού δλου αριθμού, δπως ά'λλως τε τούτο έγίνετο είς τά; περισσο- 

τέρας τών Συνόδων, δπου προσήρχοντο οί. δυνάμενοι (καί μή κωλυόμενοι έκ 

γήρατος, άσθενείας, άποστάσεως) έκ τών ζώντων, διότι καί εδραι τινές (οΰκ 

όλίγαι έκάστοτε) ήσαν κεναί έκ διαφόρων λόγων. Επομένως ή μή παρουσία 

έπισκόπων 'Ηρακλείου είς τάς Συνόδους δεν συνεπάγεται δτι δεν υπήρχε ν 

επίσκοπος, διότι τούτο συνέβη καί μέ ά'λλας τής Κρήτης έπισκοπικά; 

. επαρχίας. 

Νομίζω δτι ένέτυχον είς επίσκοπον Ηρακλείου μετέχοντα τής Γ' Οίκ. 

Συνόδου τής έν Έφέσω (431), ή μάλλον μεταστάντα είς τήν μερίδα τού 

Ίωάννου Αντιόχειας καί μετ’ αυτού καί 29 άλλων άποστατών έπισκόπων 

διαφόρων πόλεων καθαιρεθένια. 

Οΰτος είναι: Πολυχρόνιος ' Ηρακλ.εωτών πόλεως *, ΡοΙϊ/εΙΐνθηίιΐ8 

ΙίβταοΙΐβιιβΐΒ οίνΐΙαΙΪ8 ό όποιος δεν είναι έπίσκοπο; ούδεμιάς άλλης 'Ηρα- 

κλείας 15 ή Ήρακλεούς ή Ήρακλειόυπόλεως, καθ’ όσον ήρεΰνησα. Αί γνω¬ 

στότεροι Ήράκλειαι έπί χριστιανικής έποχής είναι ή έν Μακεδονία (Λύγ- 

κου), ή έν Θράκη καί ή έν Πόντο) (Ποντοηράκλεια); 'Ως προς δέ τάς Ήρα- 

κλειουπόλεις διεκρίνοντο είς 'Ηρακλειοΰπολιν τήν μεγάλην (Χινινσού) έν τή 

’Άνω Αΐγΰπτφ καί είς Ήρακλειοΰπολιν τήν μικράν έν τφ Δέλτα τού Νεί¬ 

λου Τ. Όμοίως τό Ηράκλειον Κρήτης φέρεται Ηράκλεια. 

2. Άπό άπόψεως τακτικών. Ιδού πώς ό Κονιδάρης εκδίδει τό τμήμα 

1 Πρβλ. Έμμ. Πετράκη, Ιστορία Έκκλ. Κρήτης, 1925, σ. 82. 

2 Μ & π δ ί, XIII, 145. 

8 Εβ β ΐιίβη, Οπεπδ ΟΙιηδΙ. II, σ. 269. 

4 8 ο ίι \ν ά γ ί ζ, Αοί3 Οτεεο3 Ι,ΊΠ, 25 καί 26. 

8 δ ο Η τν & γ 1; ζ, II, II, 108. 

6 8οίι\ν3Γίζ, Οοηο. υηΐν. Ερίιεδειπιηι νοί. IV, 38: 23 Ροίί/εΙινοηίιιε 
βρΪ8βοριΐ3 ΗβναοΙββϊ εηϋβοείρβί (λατ.) οΰτω: "Οτι όμως Ηετ&οΙεΗ = Ηράκλειον πρβλ. 

Μ ϊ §■ η 6, ΡΟ 117, 224 (Μηνολόγιον Βασιλείου Β', ι' αί., Δεκ. κγ'). 

7 Πρβλ. προχείρως ΜΕΕ 12, 1930, 376α καί 363 έν λέξεσι. 
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εκείνο τοϋ τακτικού 1655α Παρισίων, το οποίον, ως ειπομεν 1 τοποθετεί εις 

τα ετη 733 - 746 : «θ' ’Εκκλησία Κρήτης δ Γορτννης» 2. 

«Θ' Επαρχία Κρήτης νήσον εχει πόλεις (ια') Γορτύνη μη τρόπο λις 

α' ό Αρκαδίας β' δ Κνωσού γ' 6 Χερρονήσου δ' ό Σητείας ε' δ Ιερός 

Πέτρας ς-' δ Σουβρίτου ζ' δ Λάμπης» 3. Κρίνων την διδακτ. ταυτην διατρι¬ 

βήν τοϋ νυν καθηγ. Κονιδάρη, δ αείμν. αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστο¬ 

μος Παπαδόπουλος, καθηγητής τής Εκκλησιαστικής Ιστορίας έν τφ Πανε- 

πιστημίιρ 4 5 6, έγραψεν : «Προκειμένου περί των επαρχιών του “Ιλλυρικού, ών 

παραθέτει δ σ. τήν έξέλιξιν τής τάξεως πρωτοκαθεδρίας από τοϋ δ' μέχρι 

τοϋ ζ' αίώνος, έπιμελεστέρα έρευνα τών δεδομένων οΰχί μόνον εκ τών ανα¬ 

γραφών, άλλ’ ιδίως έκ τών υπογραφών τών επισκόπων έν τοΐς πρακτικοΐς 

τών Συνόδων και ιστορικών μαρτυριών, αποδίδει τά εξής συμπεράσματα, 

ατινα παρεθέσαμεν κα'ι έν τή ΜΕΕ 10, 1933, σ. 659... Κρητη ε ) Γορτννης 

μετά επισκοπών Κνωσοϋ, Ηρακλείου, Χερσονήσου, Αρκαδίας, Ίεραπύδνης 

(Ίεραπέτρας), “Απολλωνίας, Φοινίκης, Κυδωνιάς, Κισάμου, Λάμπης, Σου- 

βρίτων, Έλευθέρνης, Καντανίας» ! Κατά ταϋτα δ αείμν. Χρ. Παπαδόπουλος 

έδέχετο μεταξύ 301 και 700 ΰπάρχουσαν επισκοπήν Ηρακλείου, ανεξαρτήτως 

τής μή αναγραφής αυτής εις τά τακτικά. Αλλά και ο κρίνο μένος Κονιδαρης 

έδέχθη μεταγενεστέρως τό πράγμα εμμέσως, ώς εξάγω έκ τής κάτωθι περικο¬ 

πής αύτοϋ: «Άπό του 961 μέχρι... 1204 ή Κρήτη είχεν ώς πρωτεύουσαν τον 

Χάνδακα (Ηράκλειον) κτισθέντα υπό τών Αράβων ένταϋθα έγκατεστάθη δ 

μητροπολίτης τής νήσου, όστις έξηκολοΰθησε να φέρη έν τοΐς τακτικοΐς τό 

όνομα τής πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Γόρτυνος, ήτις είχε καταστροφή. 

Βαθμιαίως δέ άντικατεστάθη δ τίτλος διά τοϋ μητροπολίτης Κρητης, όστις 

ήτο ταυτοχρόνως επίσκοπος Ηρακλείου» δ. 
Εμβάλλομαι εις πειρασμόν νά ύπομνήσω ένταϋθα πώς έχει ή τάξις τής 

Κρήτης έν αναγραφή γενομένη έπι Δέοντος τοϋ Σοφοϋ (886- 912) : «Ή 

γεγονυΐα διατΰπωσις παρά τοϋ βασιλέως Δέοντος τοϋ Σοφοϋ, όπως ε'χουσι 

τάξεως οΐ θρόνοι τών Εκκλησιών, τών υποκειμένων τφ πατριάρχη Κων¬ 

σταντινουπόλεως» ® : 

«λ' τφ τής νήσου Κρήτης (μητροπολίτη υποτάσσονται) 

1 Πρβλ. πρόσθεν σ. 86, σημ. 2. 

2 Αί Μητροπόλεις..., σ. 89. 
9 Αί Μητροπόλεις..., σ. 94, τήν ορθογραφίαν τών τοπωνυμίων διώρθωσα. 

4 «Θεολογία» 13, 1935, σ. 343. 

5 Ελλάς ΘΧΕ Γ', 1938, στ. 261. 

6 Σύνταγμα τών θείων καί Ιερών κανόνων υπό Γ. Α. Ραλλη καί Μ. Πο- 

τλή, Τόμος πέμπτος, Άθήνησιν 1855, σ. 474. 

5 Συμπληρώ τά έν ταΐς αγκύλα ις. 
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α' δ Γορτννης β' δ Κνο)σοϋ γ' δ Αρκαδίας δ' δ Χερρονήσου ε' δ Αύλοπο- 

τάμου ς’ δ τοϋ Αγρίου ζ' δ Λάμπης η' δ Κυδωνιάς θ' δ Ίεράς ι' δ Πέτρας 

ια' δ Σητείας ιβ' δ Κισάμου» *. Έδώ δεν υπάρχει Ηρακλείου, άλλ’ δ Γορ- 

τΰνης φέρεται ώς επίσκοπος, ένφ δ μητροπολίτης λέγεται Κρήτης ί Τοΰτο 

θά ή δυνατό προχείρως νά ερμηνευθή οτι οφείλεται εις έσφαλμένην διατΰπω- 

σιν τοϋ άναγραφέως, διαστείλαντος τον μητροπολίτην τοϋ Γορτύνης. “Αλλά 

διατί άραγε δεν ήτο άλλος δ έν Κωνσταντινουπόλει τιτουλάριος Κρήτης καί 

άλλος δ έν Γορτύνη επίσκοπος ; Ή αναγραφή αυτή είναι ακόμη χρήσιμος 

ώς μή άναφέρουσα τήν έπισκοπήν Συβρίτου, ή δποία αναντίλεκτους κα'ι επι 

Άραβοκρατίας και έπι β' βυζαντινής περιόδου υπήρξε και γνωρίζεται 2. 

Πλησιάζει δ’ ημάς εις τον ταυτισμόν τοϋ Κρήτης προς τον τοϋ Ηρακλείου. 

3. Ίδωμεν τώρα τάς μαρτυρίας τών αγιολογικών κειμένων. Ταϋτα δεν 

είναι δυνατόν νά δμιλοϋν περί επισκοπών, άλλα περί πόλεων" εύνόητον όμως 

είναι ότι τής πόλεως ύπαρχούσης δεν ήτο δυνατή ή κατάργησις τής επισκο¬ 

πής τής έν αυτή έδρευούσης. Σημαντικόν είναι επίσης τό ότι, διαμορφουμέ- 

νων τών αγιολογικών κειμένων (έκ τών υπομνήματος οί βίοι, τά έγκώμια 

και τά συναξάρια) διετηροϋντο έν αύτοΐς τά αρχικά τοπωνύμια ώς εάν ταϋτα 

ήσαν γνωστά είς τούς συγχρόνους τών διασκευαστών. “Εάν κατά τον ι' αί. 

γίνεται λόγος περί Ηρακλείου, τοΰτο σημαίνει ότι εις τήν συνείδησιν τοϋ 

λογίου διασκευαστοϋ ήτο φανερόν ποϋ ήτο ή οΰτω καλούμενη ποτέ πόλις αϋτη. 

Τό κυριώτερον αγιολογικόν κείμενον τό όποιον μάς ένδιαφέρει είναι τό 

άφορών εις τούς έπι Δεκίου Δέκα μάρτυρας έν Κρήτη. Τοΰτο γινά>σκεται έκ 

τής συναξαριακής του μορφής τοϋ Μηνολογίου Βασιλείου Β' (Γ αϊ.) : Μηνι 

τφ αύτφ (Δεκεμβρίω) ΚΓ’ ’Άϋλησις τών άγιων δέκα μαρτνροον τών εν 

Κρήτη. Οντοι ήσαν επι τής βασιλείας Δεκίου έν τή νήσω τής Κρήτης, οΰκ 

άπό μιας πόλεως, άλλ’ εκ διαφόρων τής χώρας μερών και άπό μέν 

τής μητροπόλεως Γορτννης ήσαν πέντε... άπό δέ Κνωσόν Ζωτικός... άπο δε 

Κυδωνιάς Βασιλείδης' και άπό τον Ηρακλείου Ευάρεστος»3 (λατιν· 

εί θχ ΗβναοΙβα Ενατβ8ίιΐ·8 *). Είναι φανερόν ότι τό κείμενον τοΰτο τοϋ Γ 

αϊ., άποδίδον παλαιότερον άγιογραφικόν κείμενον έκτενέστερον, ένφ δμιλεΐ 

περί Κυδωνιάς καί Κνωσοϋ (πόλεων αί δποΐαι δεν ύπήρχον πλέον έν ακμή 

κατά τούς χρόνους εκείνους) άορίστως, άλ'αφέρει ένάρθρως τήν μητρόπολιν 

Γορτύνην καί τό Ηράκλειον, επομένως δμιλεΐ περί όριστικωτέρων πραγμά¬ 

των, γνωστών εις τούς άναγνώστας ή άκροατάς. Ή εναρθρος αυτή εκφορά 

1 Αυτόθι, σσ. 481-482. 

2 Πρβλ. Κ 8. ιι γ ε η 1, ΕΟ 32, 1933, σ. 392 - 395. 

3 Μίεηε, ΡΟ 117, 224. 

4 Αυτόθι, 223. 
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συναντάται ήδη είς τον βίον «και άπό τοΰ Ηράκλειον Ευάρεστος» '. 

Αυτή δ* ή οριστική εκφορά διετήρήθη μέχρι Θεόδωρου του Παλλαδά (163ο), 

δ όποιος ώς έξης παραφράζει : «τΗσαν δε άπό πολλά μέρη τής Κρητης. Ο 

ένας από τό ενα μέρος και οι άλλοι άπό τό αλλο' μα ξεχωριστά οι πεντε 

άπό την περιβόητον μητρόπολιν και ϋανμαστην χωράν εκείνην Εορτυνην... 

και άπό τ ό 'Η ράκλειον Εναρέστης και Πόμπιος» 1 2. Πότε συνε- 

γράφη τδ «Μαρτυριον» των αγίων δέκα δεν είναι γνωστόν, αναμφιβολως 

είναι προμεταφραστικόν, ούχί δμως και του δ αίώνος ως υποθετει ο 

άε’ ΟαναΚεπ *' πιΌανώτατα ανήκει εις τούς αμέσως προ τής Άραβοκρατίας 

χρόνους. Ενδεικτικόν είναι ή του συγγραφέως τού «Μαρτυρίου» βεβαίωσις, 

καύ’ ήν έν τφ κοιμητηρίφ τής Γορτύνης «μέχρι του νυν κατά την ημέραν 

έν η πεπόνϋασιν... κρατείται και έπιτελεΐται ή τοιαυτη εορτή» *, δηλούσα 

δτι δτε εγραφεν ή πόλις τής Γορτύνης ήκμαζεν ετι' ομοίως και ή βεβαίωσις, 

καίΓ ήν οί Κρήτες διώκουσι «δλη δυνάμει τους απατεώνας αιρετικούς, δποι 

δ’ αν μάϋωσι προσπελάσαντας τη νήσφ, ώς λύκους άπό ποίμνης» 5. 

Περί τού ετέρου αγιολογικού κειμένου, γραφέντος τφ 808, δηλαδη τού 

βίου Στεφάνου τού νέου, ·θά διαλάβωμεν ιδιαιτέρως περαιτέρω. Και εκεί 

γίνεται λόγος περί Ηρακλείου υφισταμένου τφ 766 έτος. Μολονοτι αι δυο 

αύται πηγα'ι δεν φαίνονται έχουσαι άμεσον σχέσιν, συμπίπτουν εις το οτι 

κατά τον η' αιώνα, δτε μαρτυρεΐται ό Ηρακλείου πολεως επίσκοπος (<87), 

ύπήρχεν ακόμη πόλις καλουμένη Ηράκλειον καί γνωστή ούτω. 

4. Απομένει ή γεωγραφική έξέτασις τού πράγματος. Και πρώτον δ 

Συνέκδημος 'Ιεροκλέους τού Γραμματικού, δπου : Επαρχία Κρήτης. Ι\οήτη 

υπό κονσιλιάριον, πόλεις κβ’ β. Αί πόλεις αύται είναι αί επομεναι : Γορ- 

τυνα, Εΐνατος, Βίεννα, Ίεράπυδνα, Καμάρα, ’Άλυγγος, Χερσόνησός, Λυκτος, 

Αρκαδία, Κνωσός, Σούβριτος, ’Όαξος, Έλευθερνα, Λαμπη, Απτερα, Κυ¬ 

δωνιά, Κίσαμος, Κάντανος, ’Έλυρος, Λίσσος, Φοινίκη, Αραδην, Καύδος 

νήσος. Είναι ήδη γνωστόν δτι δ Συνέκδημος άπετέλει ουχί εκκλησιαστικόν 

κατάλογον, αλλά όδηγόν εις χεΐρας γραφειοκρατών απερχομένων είς επαρχίας 

1 Ρίο Ργ&ποΜ άε’ Ο & ν π 1 ί ο τ ΐ, I άΐβοΐ ηι&γΗπ άί Οτεϊζ, «Μϊεοείΐίΐ- 

ηε& Οϊονπηηΐ ΜειΧίΗΐ» V, ΟΐΐΙά άεΐ ν&Ηοίΐηο, 1946, σ. 81,α. 
8 Λόγος Θεοδώρου ίερέως Παλλαδά ρηΦείς είς την αγίαν Αίκατερϊναν τοΰ Κά¬ 

στρου ,αχλγ'. Πρβλ. Π. Κ. Χρήστου, Δύο εγκώμια των αγίων Δέκα μαρτύρων, 

«Κρητ. Χρονικά» 4, 1950, σσ. 79*92, έν σσ. 83-84. 

9 "Ενθ·5 άνωτ., σ. 27. 

4 ΑύτόΦι, σ. 39, ΐδ-20. 

6 ΑύτόΦι, σ. 40,2-4. 
Η ’Έκδοσις Ηοπϊ£ΐιΐ£ΐηη (Οοτρυδ ΒπιχεΙΙεηδϊε), 1939, σ. 19α. 
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και συνεγράφη ούχί προ τού 527 '. Ό υπάλληλος δηλαδή τού Κράτους, 

απερχόμενος είς τήν έν τή επαρχία -θέσιν του είχε τον κατάλογον τούτον διά 

νά γνωρίζη πού κεΐνται αί διάφοροι πόλεις τού Κράτους, υπό ποιας επαρ¬ 

χίας καί υπό τίνος διοικούνται. Ούτω παρέδωκε καί τά εκ τής αρχαίας ιστο¬ 

ρίας κυρίως γνωριζόμενα ώς άνω ονόματα. Μεταξύ αυτών δεν υπάρχουν ή 

Λεοβήνη, τό Πάνορμον καί τό ΓΗράκλειον, πατρίδες τριών έκ τών δέκα έν 

Κρήτη μαρτΰροίν. Δεν υπάρχει τό Πάνορμον δπου ή γνωστή βασιλική 2, 

ουδέ ή Συΐα (Σουγιά Σέλινου σήμερον) δπου άλλη βασιλική 3 4, πολίσματα τά 

όποια ύά έπρεπε ν’ αναφέρωνται κατά τάς άρχάς του ς' αίώνος. Δεν 

νομίζω λοιπόν δτι δ αποκλεισμός τού Ηρακλείου άπό τον 'Ιεροκλέα σημαί¬ 

νει δτι ή πόλις αύτη ώς πόλισμα ήτο τφ 527 ανύπαρκτος. 

Διά νά έπανέλθιομεν είς τό «Μαρτυριον» τών αγίων δέκα, εκεί άναγινώ- 

σκονται τά εξής : «Τίτος γέγονεν πρώτος επίσκοπος τής έν τή Εορτύνη 

μητροπόλει άγιωτάτης εκκλησίας, χειροτονήσας και αυτός εν τε Κνώσφ και 

Χερονήσω, 'Ιεραπύτνη και Έλευϋέρνη, Αάππη και Κυδωνιά, Καντάνφ και 

Κισάμφ ταϊς πόλεσιν επισκόπους» *. Μεταξύ τών πόλεων τούτων δεν άνα- 

φέρονται αί τφ 787 έχουσαι επισκόπους Σύβριτος καί “Αρκαδία, Φοινίκη καί 

Έλεύθερνα. Δύναται έπ τούτου νά συναχύή συμπέρασμα δτι κατά τούς χρό¬ 

νους τής συγγραφής τοΰ «Μαρτυρίου» δεν ύπήρχον αί πόλεις αύται ή αί έπι- 

σκοπαί αί φέρουσαι τό ονόματα αυτών ; Ταϋτα είναι παρακεκινδυνευμένα 

καί δεν δύνανται ν’ άγάγουν εις ασφαλές συμπέρασμα κατά τής ύπάρξεοις 

Ηρακλείου. 

II. Τό Ηράκλειον είς τόν βίον Στεφάνου τον Νέου (765). 

1. Μολονότι τό απόσπασμα τό άφορών είς τήν Κρήτην καί τό έπίμα- 

χον Ηράκλειον εΐναι μικρόν, ή σημασία του είναι μεγάλη. Διά νά γίνη κατα¬ 

νοητόν, υπενθυμίζω δτι δ άγιος Στέφανος δ νέος ήύλησεν έπί Κωνσταντίνου 

τού Ε' (740-775), τοΰ υπό τών είκονοφίλων ονομασΟέντος Κοπρωνύμου' 

μοναχός διατελών έν τφ δρει τού Αυξεντίου τής Βι·θυνίας, έξωσ-θη έκεϊδεν 

ώς μή σεβόμενος τάς κατά τών εικόνων διατάξεις τής Συνόδου, τού πατριάρ- 

χου καί τού αύτοκράτορος καί έν συνεχείς έρρίφθη είς φυλακήν. Έκεΐ εύρεν 

1 Η ο η ΐ £ ηι 3 η η, έν τή Εισαγωγή. 
2 Πρβλ. «Κρητ. Χρονικά» 3, 1949, σ. 595. Τήν βασιλικήν δημοσιεύει προσεχώς 

ό Ν. Πλάτων. 

3 Πρβλ. Α. Κ. Όρλάνδου, 'Η παλαιοχριστιανική βασιλική τής Συΐας, 

«Κρητικά Χρονικά» 7, 1953, σσ. 337-358. Αυτή είναι τών μέσιον ή τού β' ήμίσεος 
τού ς' αίώνος. Όρλάνδος, "ΕνίΚ άνωτ., σ. 357 έξ. 

4 Ρτίΐηοΐίϊ ά ε’ Ο&ν&ΠοΓΪ, "Ενθ-’ άνωτ., σ. 40,9-12. 
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«έγκεκλεισμένους λογάδας τον άγιον τών μοναχών οχήματος ώσεί 342 

τον άριϋμόν και διαφόρων χωρών...» *. Τά του βίου του Στεφάνου διη¬ 

γείται ομώνυμος Στέφανος συγγράψας τφ 808 τον βίον αυτου εκτενή 2. 

Τί δ’ έλαβεν δ Στέφανος οΰτος 43 έτη μετά τό μαρτύριο νύπ’ οψιν λέγει εν 

τφ βίφ : «Ταΰτά μου του ελάχιστου τοΰδε πονήματος τά έκλεχθέντα παρά 

τών τοΰ οσίου άγχιστέων, γνωρίμων, συγγενών, συνοίκων, ομωρόφων, καί 
φοιτητών, ού μήν αλλά καί παρά τών τον τυράννον συμμνστών τών άκμην 

(—ξΧι) & τώδε τφ βίφ σνζώντων, αληθινά διηγήματα» 3. Δεδομένου τώρα 

δτι δ Στέφανος έμεινε έν φυλακή επί ένδεκάμηνον («αυτή γάρ ήν ή βρωσις 
καί πόσις (άρτος καί ύδωρ) τφ μακαρίφ τδν ένδεκαμψαϊον χρόνον, δνπερ 

§ν τώ πραιτωρίφ έποίησεν») \ -θεωρείται δέ μαρτυρήσας τφ 767, 28ην 

Νοεμβρίου 6, ή τφ 766 6, τό κατωτέρω εκ τοΰ βίου του απόσπασμα ανάγεται 

είς τά συμβάντα μεταξύ τών ετών 766 καί 764. Τούτο λέγω^ Ιξ αρχής διά 

νά έπιστήσω την προσοχήν τών αναγνωστών μου επί τοΰ δτι δ μή Κρης 

Στέφανος (δ συγγραφεύς τοΰ βίου) διηγείται έν αύτφ τφ 808 τί είπεν εν 

τή φυλακή προ 43 όλων ετών ο Αντώνιος, μοναχός εκ Κρήτης, άναφερόμε- 

νος είς τό μαρτύρων τοΰ προτελευτήσαντος άββά Παύλου ! Οίοσδήποτε και 

άν είναι δ πληροφοριοδότης του, δεν είναι δυνατόν νά μετεδωκεν έπιφλέξει 

τά λεχ-θέντα, διατηρών τήν άπόχρωσιν τοΰ λόγου ή άλλας λεπτομέρειας αμφι- 

σβητησίμους. Άλλ’ ιδού τό κείμενον : , 
«Έν μι$ δέ τών ημερών καΰεσ&είς μετά τών συνδεσμωτών Πάτερων ο 

δσιος (Στέφανος), έκινή&η λόγος περί τών κατά χώρας τών γεγονότων 

βασάνων τον διωγμόν παρά τών αρχόντων τον τυράννου (Κωνσταντίνου 

Ε'). Παρήχϋη δε είς τό μέσον Αντώνιος τής Κρητών νήσου, άπαγγέλλων τό 

ΰεό&ντον {λύμα, καί φησιν Πώς νπ οψιν άδακρυτί άγάγοιμι, Πατερες 

τίμιοι, τά του άββά Παύλον άριστενματα ; ούτος γάρ ό γεννάδας κατεσχε&η 

ύπό Θεοφάνονς άρχισατράπου τής νήσου τό επίκλην Λαρδο- 

τύρον, καί προσήγβη προς εξέτασιν έν τώ λεγομένφ πραιτωρίφ 

του Ηρακλείου. Προϋκειτο δέ προς γην ή τον Χριστού είκών, καϋο 

παρ3 ημών έστανρώ&η, καί τό τών βασάνων δργανον, το παρ’’ Έλλησιν 

λεγόμενον καταπέλται, καί φησιν ό σ τ ρ α τ η γό ς' \Ω Παύλε, έν εκ των 

δύο σοι πρόκειται, ή τήν εικόνα πατήσαντα ζήσαι, ή τή βασάνφ παραπεμ-^ 

φϋήναι. 'Ο δέ άγιος φωνή μεγάλη άνέκραξεν Μή γένοιτό μοι, Κύριε Ιησού 

ι Μ ί £ η ε, ΡΟ 100, 1100. 
2 Μϊ^ηε, ΡΟ 100, στ. 1069 -1186. 
3 Μ ί £ η €, ΡΟ 100, στ. 1184. 

4 Αυτόθι, στ. 1164. 
6 Πρβλ. Γ. Κ. Σπυριδάκην, ΕΕΒΣ 21, 1951, σ. 62. 
« Πρβλ. Λαούρδαν, «Κρητικά Χρονικά» 5, 1951, σ. 38. 
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Χριστέ, νίέ τον Θεόν, πατήσαί σου τήν σαρκομοιόμορφον {λείαν εικόνα, 

σκήνωμα ύπάρχονσαν τον φοβερού σου ονόματος. Καί προς γήν νενενκώς, 

τήν προσήκονσαν προσκύνησιν προσήξε τή αγία είκόνι. Θυμωϋείς δέ δ 

στρατηγός, τούτον έκδυϋήναι προστάττει, εϊΰ3 όντως απλω&ήναι προς 

τούς καταπέλτας. Καί περισφίγξαντες οι ΰπηρέται τον άγιον προς ταις δυσί 

σανίσιν άπό τε τραχήλου εως αστραγάλων, καί διά σιδήρων τούτου τά μέλη 

καΌηλώσαντες, καί επί κεφαλής κρεμάσαντες, κύκλοι)έν τε πνρκαϊάν νφά- 

ψαντες παμμεγέϋη, όντως δλοκάρπωμα διά πυράς τον άγιον πεποίηκεν ό 

τού παρανόμου βασιλέως παρανομώτερος αρχών» ι. 

Τό μικρόν τοΰτο τμήμα τοΰ βίου έχρησιμοποίησαν δύο μελετηταί προς 

άπόδειξιν άλλος άλλου πράγματος. Ό μέν υφηγητής Γ. Κ. Σπυριδάκης διά 

νά -θεμελιώση τήν αναγωγήν τής Κρήτης είς ϋέμα ύπό στρατηγόν επί Λέον- 

τος τοΰ Γ' {717 - 740) 2, δ δέ Β. Λαούρδας διά -θέματα σχέσιν έχοντα περί 

τήν έν Κρήτη κατάστασιν επί τής είκονομαχίας3. Έξ αφορμής τών δύο 

τούτων μελετών έγραψα μικρόν ιστορικόν σημείωμα \ δπου έλεγον δτι 

«Όρύώς συσχετίζει δ Λαούρδας τό Κάστρον8 τοΰτο προς τό σημερινόν 

Ηράκλειον. Σύμφωνα όμως προς δσα έλέχθησαν ανωτέρω τής Κρήτης Κά- 

ατρο = τό φρούριον Χάνδακος !» β. Περαιτέρω, άναφερόμενος είς τό χωρίον 

«Ούτος γάρ ό γεννάδας {άββάς Παύλος) κατεσχέΰη υπό Θεοφάνονς άρχισα- 

τράπον τής νήσου τό επίκλην Λαρδοτύρον καί προσήχϋη έν τφ λεγομένφ 

πραιτωρίφ τον ΓΗρακλείου», παρετήρουν οτι ουδέτερος τών μελετητών 7 

τών χρησιμοποιησάντων κατά τό έτος εκείνο (1951) τό χωρίον έσημείωσεν 

> Μί^ηθ, ΡΟ 100, 1164, 

2 Τό θέμα Κρήτης προ της κατακτήσεως ύπό τών Αράβων, ΕΕΒΣ 21, 1951, 

σσ. 59-68. 

8 Ό "Αγιος Άνδρέας ό έν τή Κρίσει καί ή Κρήτη επί είκονομαχίας, «Κρηι. 

Χρονικά» 5, 1951, σσ. 32 - 60. 

4 Ν. Β. Τωμαδάκης, Κρήτη = Χάνδαξ = 'Ηράκλειον, ΕΕΒΣ 21, 1951, 

σσ. 235-237. "Ορα περί τοΰ περιεχομένου του πρόσθ-εν σ. 86, σημ. 3. 

8 Πρόκειται περί χωρίου Ανωνύμου Εγκωμίου είς "Αγιον Άνδρέαν τον έν τή 
Κρίσει: «ήν δε ούτος & μακάριος διάγων και ζών κατά Θεόν ενσεβώς εν τφ επιλε- 

γομέ νφ τής Κρήτης Κάστρφ», ΜΪ£ηε, ΡΟ 115, 1112. Είναι φανερόν δτι τό 
εγκώμιο ν τοΰτο δεν έγράφη συγχρόνως μέ τό μαρτύρων άλλ’ είς εποχήν μεταγενε- 

στέραν, καθ’ ήν ό Χάνδαξ είχε φρούριον καί έλέγετο κατ’ εξοχήν Κάστρο. Τοΰτο δεν 
διηυκρίνησα, ώς αυτονόητον, γράφων ανωτέρω (ΕΕΒΣ 21, σ. 237). Απλώς διεπί- 
στωσα οτι ό Λαούρδας είχε δίκαιον. Εύνόητον δμως είναι οτι ό γρά-ψας τό εγκόσ¬ 

μιον είχε πρότυπόν τι προ έαυτοΰ καί έγνώριξεν δτι ό Άνδρέας έζησεν είς τον 
χώρον, τήν πόλιν ή οποία επί τών ήμερων του έλέγετο Κάστρο. Δηλαδή ήρμήνευσε 
τό έν τφ βίφ τοΰ Στεφάνου * Ηράκλειον, περί οδ έν συνεχείφ συζητώ. 

6 ΕΕΒΣ 21, 1951, σ. 237. 

7 Γ. Κ. Σπυριδάκης, Β. Λαούρδας. 
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δτι τούτο «είναι σημαντικώτατον διά την μνείαν του Ηρακλείου επί τής 

δέσεως τοϋ οποίου υπάρχει δ Χάνδαξ» \ καί άνατρέχων εις τά τής ονομασίας 

τής σημερινής πόλεως 2 έπάγομαι : «Απεναντίας νομίζω οτι ορθώς εδοθη το 

όνομα τό όποιον ειχεν ή πόλις μέχρι τής καταλήψεώς της υπό των Αράβων 

(827), οί όποιοι φαίνεται περιχαράκωσαν απλώς αυτήν διά του χάνδακας 

(τάφρου), Κρήτην καί Κάστρο 3 τό πριν καί 'Ηράκλειον καλούμενην» 4. Κατά 

ταύτα διεπίστωνα άξιοπιστοτάτην μαρτυρίαν περί υπάρξεως Ηρακλείου ύπερ- 

μεσοΰντος του ογδόου αΐώνος, εγγύτατα δηλ. προς την άλλην μαρτυρίαν περί 

υπάρξεως επισκοπής Ηρακλείου - πόλεως (787), επομένως καί προς την ’Αρα- 

βοκρατίαν. *Αν τούτο ήλήθευε, θά εΐμεθα εγγύτατα προς ταυτισμόν τού χώ¬ 

ρου τον όποιον κατέλαβεν ό Χάνδαξ των Αράβων προς τον τού μεσαιωνι¬ 

κού (καί αρχαίου) Ηρακλείου. Τίς ό φθονών ; Αλλά τούτο δεν ήρεσκεν εις 

τούς εν τή πόλει ταύτη κατοικούντας λογίους έκδότας των «Κρητικών Χρο¬ 

νικών», οΐ όποιοι καί ανέβηκαν εις τον έξ αυτών γυμνασιακόν καθηγητήν 

καί Πρόεδρον τής εκεί τοπικής «Εταιρείας Κρητικών Μελετών» τήν άναίρε- 

σιν τής τοιαύτης διαπιστώσεως. Ό Μ. Παρλαμάς έγραψε περί πολλών 5 καί 

1 “Ενθ” άνωτ., σ. 237. 
2 ’Ένθ’ άνωτ., σ. 237, έγραψα : «Κοινώς δε πιστεύεται (άρα δέν εχει ούτως) δτι 

έως οι5 τό 1822 έν Κρήτη οί λόγιοι έπαναστάται άνέστησαν τό τεθαμμένον τοΰτο 
δνομα τής μικράς πόλεως, επινείου τής ενδόξου Κνωσοϋ, τοΰτο ήτο από τής άρχαιό- 

τητος ανύπαρκτον». Είναι γνωστόν οτι ο Μιχ. Αφεντουλιεφ, Αρμοστής Κρητης 
κατά τήν Μεγ. Έπανάστασιν, έδωκε τό 1822 τό πρώτον εις τήν επαρχίαν καί τήν πόλιν 
τό άρχαϊον δνομα υπό τον τύπον ' Ηράκλεια (πρβλ. Κ. Κριτοβουλιδου, Απομν., 

έν Άθήναις 1859, σσ. 121, 249, Ξανθουδίδην, ΕΕΒΣ 3, 1926, σ. 62). Άλλα καί 
τοΰτο μοΰ αμφισβητεί ό Παρλαμάς, «Κρητ. Χρονικά» 8, 1954, σ. 274, σημ. 6, 

μεταθετών εις τό 1831 τήν μετονομασίαν I Στηρίζεται δέ εις δημοσίευμά του : Ιστο¬ 

ρικά καί βιογραφικά σημειώματα τοΰ Στεφ. Νικολαΐδου, «Κρητ. Χρονικά» 3, 1949, 

σσ. 293-350, δπου (σ. 313) ό Νικολαιδης ισχυρίζεται δτι τό Ηράκλειον ώνομάσθη 
ουτω από τούς 'Ελληνεμπόρους τότε (1831). Άλλ* εις τήν αυτήν σελίδα άναγινώσκω 
(δημοσιευμένων σημείωμα ούχί ύπ’ έμοΰ άλλ’ υπό τοΰ Παρλαμά αυτοΰ) : <1828, Αύγου¬ 

στου 12, ημέρα Κυριακή περί τήν 7ην ώραν τής ημέρας, έγινεν ή δεύτερα σφαγή εντός 
τοΰ Ηρακλείου (τό 1828 Ηράκλειον, ούχί τό 1831 1) ή επονομαζόμενη τοϋ Άγριολίδη 
καί έθανάτωσαν επέκεινα των 500 εντός μόνον, εκτός- των εςω» ! Πρβλ. και εν σ. 

345 σημείωμα τοΰ αυτοΰ Νικολαΐδου, δημοσιευθέν υπό τοΰ ίδιου τοΰ Παρλαμά : 
«1828. Μαθόντες είς τό Ηράκλειον...». Πώς λοιπόν ό Νικολαιδης ονομάζει τό 
Μέγα Κάστρο Ηράκλειον τρία ολόκληρα έτη προ τής ονομασίας του ούτω υπό τών 

'Ελληνεμπόρων ; Είχε προφανώς ύπ’ δψιν τήν μετονομασίαν τοΰ 1822. 

3 Κάστρο, εάν ή μαρτυρία τοΰ Αγνοίστου έγκωμιαστοΰ τοΰ Άνδρέου είναι 

παλαιοτέρα τοΰ 824, δπερ άπίθανον, 
1 ΕΕΒΣ 21, 1951, σ. 237. 'Υπεσημείωσα δ’ αυτόθι σημ. 6 : «Αλλά καί περί 

τούτου άλλοτε πλείονα», προτιθέμενος νά έπανέλθω επί τοΰ άν οί “Αραβες έκτισαν 

τον Χάνδακα επί πολίσματος ή επί ερήμου χώρας. 

5 Καί περί Ιωσήφ Βρυεννίου ! Άλλα περί τούτου αλλαχού. 
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εν μεγάλη συγχύσει, ώστε επί μήνας καί διά τόμου ολοκλήρου νά χρειασθή 

νά έπαναγάγη τις τά πράγματα εις τήν θέσιν των, εάν τον παρηκολούθει 

κατά πόδας άναιρών τούς συλλογισμούς του καί τάς λεπτομέρειας τοΰ άρθρου 

του. 'Ως ερασιτέχνης μελετητής, μή σπουδάσας μέθοδον, ένόμισεν οτι έπρεπε 

πάσαν γνώμην μου ν’ άνατρέψη καί οτι προς τούτο παν επιχείρημα ήτο 

καλόν. Δέν δύναμαι νά τον παρακολουθήσω ούτε εις τήν μέθοδον, ούτε εις 

τήν διάθεσιν. Θά προσπαθήσω, άνευ πολλού κόπου ομολογώ, ν’ αποδείξου 

τήν ποιότητα τής εργασίας του καί τον «ερασιτεχνισμόν» τής μεθόδου του, 

περί τού οποίου επανειλημμένους ώμίλησα. Προς τούτο θά καταρρίψω τά 

θεμέλια τών άντιρρήσεών του εκ βάθρων. Διά τά άλλα ζητήματα τά οποία 

θίγει παραπέμπω, επί τοΰ παρόντος, τον αναγνώστην μου εις τά άλλα τμή¬ 

ματα τής μελέτης μου. 

Αί βασικαί αντιρρήσεις τού Παρλαμά είναι ό'τι τό χωρίον «καί προσή- 

χϋ·η έν τω λεγομένφ πραιτωρίω τον 'Ηρακλείου» δέν άναφέρεται είς τήν 

πόλιν Ηράκλειον, άλλ’ είς τό πραιτώριον τής Γορτύνης, τό όποιον πραιτώ- 

ριον (στρατηγείου!) ώνομάζετο τού Ηρακλείου, από του αυτοκράτορος 

Ηρακλείου (610-641), τοΰ οποίου τό όνομα έφέρετο κεχαραγμένον επί κίο- 

νος τού οικοδομήματος. Κατά ταύτα ό μέν Στέφανος ό άγιολόγος όμιλεί περί 

τής Γορτύνης καί περί τού έν αυτή πραιτωρίου τού Ηρακλείου, εγώ δ’έξέ- 

λαβον κακώς ό'τι λόγος γίνεται περί τής ανυπάρκτου τότε πόλεως Ηρακλείου, 

προς τήν οποίαν είναι άσχετος ό άββάς Παύλος, περί οΰ ή διήγησις '. 

Είναι αληθές ότι τήν ερμηνείαν τήν οποίαν έδωκα είς τά πράγματα 

έστήριξα είς τον Β. Λαούρδαν, ό οποίος, γράφων περί τού Παύλου εκείνου, 

ερμηνεύει τό μέν «τό ιερόν πραιτώριον» ώς τήν δημοσίαν φυλακήν2, έξ 

άλλου δέ διαπιστώνει όρθώς οτι «εις τήν Κρήτην, τουλάχιστον είς τό 'Ηρά¬ 

κλειον, επί αυτοκράτορος Κωνσταντίνου Ε' εγένετο διωγμός τών εικονολα¬ 

τρών» 8. Επομένως ό έλεγχος κατά τού Λαούρδα προοτίστως έπρεπε νά 

στραφή καί ουχί εμού. Αλλά τούτο, ενδεικτικόν τών διαθέσεων τού Παρ¬ 

λαμά, δέν έχει πλέον δι’ εμέ σημασίαν. Σημασίαν έχει εάν 

α') υπήρχε πραιτώριον τού Ηρακλείου έν Γορτύνη, 

β') τι εννοεί ό άγιογράφος Στέφανος διά τής λέξεως πραιτώριον. 

Ταύτα θά διευκρινηθούν έν συνεχείς. 

2. «Κατά τάς άνασκαφάς τής ιταλικής αρχαιολογικής Σχολής είς τήν 
Γόρτυναν, λέγει ό Παρλαμάς4, εύρέθησαν είς τον έναντι τον Πραιτωρίου 

1 «Κρητ. Χρονικά» 8, 1954, σσ. 276 έξ. 
2 «Κρητ. Χρονικά» 5, 1951, σ. 51. 

3 Αυτόθι, σ. 52. 

4 «Κρητ. Χρονικά» 8, 1954, σ. 278. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΚΔ' 7 
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χώρον τον Νυμφαίου 1 τέσσαρες κίονες φέροντες έκαστος ανά μίαν των 

κάτωθι επιγραφών : 

Κωνσταντίνε αϋγονστε, τον βίνκας. 

Ηράκλειε αν γου στ ε, τον βίνκας. 

Κύριε, νίκην τοις δεσπόταις Ρωμαίων. 

Ευδοκία ανγονστα, του βίνκας 2. 

»<:Η έξαρσις αύτη του αυτοκράτορος Ηράκλειου εντός του επισημότατου 
χώρου τής Κρητικής πρωτευοΰσης καί δή έναντι τον Πραιτωριον 
δεν είναι βεβαίως δυνατόν με τά Υπάρχοντα στοιχεία νά έξηγηθή άκρι- 

βώς. Γεγονός πάντως αναμφισβήτητου (!) παραμένει δτι ή χάραξις των 
επιγραφών εις τό κέντρον τών δημοσίων οικοδομημάτων, είτε σχετιζομένη 
μέ την άνακαίνισιν τούτων επί τοΰ (αύτοκρ.) Ηρακλείου γενομένην, είτε 
άλλως πως προελθοΰσα, εξηγεί ικανοποιητικός3 την, άλλως, περίεργον 
προσωνυμίαν Πραιτόρων ΓΗρακλείου...» 4. 

Τό μνημείον περί του οποίου όμιλεϊ δ Παρλαμάς δεν είναι άγνωστον, 

ενώ δ ’ίδιος αγνοεί την τελευταίαν καί πληρεστέραν δημοσίευσιν τών επιγρα¬ 

φών υπό ΗδΗΛοιτ- Οιι&Γθιιοοίε. Καί δ Μφή β καί ή ΟυαπΤιοα 
ομιλούν περί Νυμφαίου : «Οοΐιιηπιαπιπι αά Νγχιιρ1ιί£ΐιιη ροΓίίηεηίιυπι 
ςιιαίίιιΟΓ ίΓπ^ηιοηία Ιιαβοιηπδ...» 7 8. Άλλ’ εισχωρεί δ εξής παραλογισμός : 

Μία επιγραφή εξ 25 μόνον γραμμάτων περιέχουσα την προσφώνησα- ΗΡΑ¬ 

ΚΛΕΙΕ ε'δωκε τό όνομα ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (πραιτωριον) όχι εις τό ίδρυμα 
ε!ς τό δποΐον άνήκε (όπου άλλως τε καί τά δνόματα Κωνσταντίνε, Εί,όοκία), 

άλλ’είς παρακείμενον ίδρυμα καί οίκημα ! Δεν φαίνεται τούτο εκ πρώτης 
οψεως παρακεκινδυνευμένον ; ΕΙτα πώς δεν έσκέφθη δ Παρλαμάς (καί οί 
υποδείξαντες τυχόν είς αυτόν τό πράγμα αρχαιολόγοι), ότι διά να ΰπάρχη 
εις την Γορτΰνην πραιτόρων έπρεπε νά ΰπάρχη ή αρχή του ρτίεζοΓ, τοΰ 
διοικητοΰ τοΰ φέροντος τον τίτλον τοΰ πραίτωρος ; Άλλ’ δ Συνέκδημος όμι- 
λεΐ περί κονσιλιαρίον, ή Κρήτη ήτο ρτίείεοίυπι υπό άνθύπατον 8 ναί, υπό 

1 Υπογραμμίζω εγώ. 
2 Παραπέμπει ό Παρλαμάς είς την μέχρι τοΰ 1932 βιβλιογραφίαν (Μ&ίυπ- 

Οετοΐδ). Πρβλ. κατωτέρω. 
8 "Υπογραμμίζω εγώ διά την έμφασιν τοΰ ερασιτεχνισμού ! 

* Παρλαμάς, νΕνθ·’ άνωτ., σ. 278 -279. 

5 ΙΟ IV, 1950, σσ. 414-415 (δπου καί φωτογραφία), Νο 512. 

« Παρά Παρλαμφ, “Ενθ* άνωτ., σ. 278. 

1 ΟιιΐΓέυοεί, ΈνΌ·5 άνωτ., σ. 414. 
8 Πρβλ. τά αγιολογικά κείμενα περί τών έν Κρήτη άγιων Δέκα, έπιγραφάς 

κ.ά. ειδήσεις. 
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κονσιλιάριον 1 μάλιστα, υπό (προοτο)σπαϋάρων άρχοντα βεβαίως2, υπό 
στρατηγόν καί άρχισατράπην 3 πιθανώτατα, άλλ’ υπό πραίτωρα οΰχί. Μέχρι 
τοΰδε λοιπόν άπεδείχθη ότι ή επιγραφή τοΰ αυτοκράτορος Ηρακλείου άνήκεν 
εις τό Νυμφαίου καί οΰχί είς Πραιτωριον, καί ότι κατά τους αιώνας ς-', ζ' 
καί η' ή Κρήτη δεν ή δυνατό νά εχη πραιτώριον (= διοικητήριον), διότι δεν 
είχε πραίτωρα, διοικητήν. Χρήσιμον θά ήτο νά ΰπομνήσω εδώ ότι καί τό έν 
Κωνσταντινουπόλει ρΓεεΐοπυιη (άρχαΐον, υποτιθέμενον), εΐχεν ήδη προ τοΰ 
600 μετατραπή εις ναόν τών 40 μαρτυρούν, καί ότι κατά τούς μετέπειτα 
αιώνας δεν ύπήρχεν έν τή βασιλευοΰση * οίκημα μέ τοιαΰτην ονομασίαν 
διοικητικόν ! 

3. Άλλ’ έν τοιαυτη περιπτώσει τί ήτο τό πραιτώριον ; Τό είπεν ήδη 
δ Λαοΰρδας, δ οποίος εΐχεν άναγνώσει ολόκληρον τό βίον τοΰ Στεφάνου τοΰ 
νέου, φυλακή. Ό Παρλαμάς, μή ευρών εις Ηράκλειον τό έν λόγφ αγιολογι¬ 

κόν κείμενον, περιωρίσθη είς τό απόσπασμα τό παρά Λαοΰρδα καί ούτως 
έπροχώρησε (και οί συν αύτφ) είς αρχαιολογικήν ερμηνείαν. Πρωτίστα>ς όμως 
έπρεπε νά προσέξη ποιαν έννοιαν έχει παρά τφ άγιογράφφ Στεψάνφ ή λέξις 
πραιτώριον, διότι οί συγγραφείς πρωτίστως ερμηνεύονται έξ όσιον οί ίδιοι 
έννοοΰν καί παραδίδουν. Ιδού λοιπόν τί λέγει και τί εννοεί δ άγιογράφος 
Στέφανος : 

«και παρευθν τον άγων (Στέφανον) δεδεμένον εκ τον τραχήλου, όπισ¬ 

θεν δε τάς γ^εϊρας, προς την τον Βυζαντίου δημοσίαν φυλακήν 
τούτον προέπεμψεν, ένθα επιλέγεται τό ιερόν πραιτωριον, ώς έννό- 

μως κριθήναι αυτόν...». «Ό δ'ε παμμάκαρ πατήρ ήμων Στέφανος τ & πραι- 

τωρίφ παραπεμφθείς, ώς μόνον προς τά πρόθυρα εΐοέδν, έθερμάνθη ή 
καρδία αυτόν... και... έλάλησεν... είπόν» *. «Και άνηνέγθη αντφ (τφ βασι- 
λεί Κωνσταντίνα) Ε') παρά τινων μισοχρίστων, δτι περ ό τών άμνημονεύ- 

των 6 έξαρχος Στέφανος ό τον Αυξεντίου τ ό πραιτωριον μοναστήριον 
έποίησεν, παννύχους υμνωδίας έκτελϋον έν αντφ...» \ Είς τά περί μαρτυ¬ 

ρίου είδικώτερον : «'Ο δε Πρόξιμος εκείνος τον άγιον τοΰ πραιτω- 

ρίου άπάρας, ξύλφ τε τον τράχηλον αύτοϋ και τάς χεΐρας περιβαλόν, 

1 Ίε (> ο κλέους, Συνέκδημος, νΕνθ·’ άνωτ., 199 (Ηοηφμτιαπη). 

* Πρβλ. Ί ω. Π ο π α δ ο π ο ύ λ ο υ, "Η Κρήτη υπό τούς Σαρακηνούς, ΑΠιεη 
1948, σσ. 40 - 42. 

8 Κατά τό παρατεθέν ήδη κείμενον τοΰ βίου Στεφάνου τοΰ νέου. 
* Κ. .ί & η ΐ η, Οοηδίαηίΐηορίε Βγζ&η1ΐηε, Ρκπβ 1950, σ. 382. 

6 Μ ΐ £ η ε, ΡΟ 100, στ. 1160. 

6 Ειδωλολάτρων οΰτω οί είκονοκλάσται τούς είκονοφίλους. 

7 ”Εν0·’ άνωτ., στ. 1169. 
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προς τύ διαταχιΗν ήπειγεν. 'Ο δε τύραννος τον παλατιού έξελΰών, επι τδ 

τής λεωφόρον δημόσιον, Ρ.νϋα επιλέγεται τδ Μελιάν ηγετο». Επειδή ήγεν 

εκείνην την ημέραν ό βασιλεύς την εορτήν Βρουμαλίου (!) ανεβαλε την εκτε- 

?^σιν. «Και παρευΰύ κελεύει οντος ό νέος * Ηρώδης, τδ γνναικεΐον άνδριί- ^ 

ποδον, οτοαφήναι τδν άγιον και τή ειρκτή εγκλεισ&ήναι. Και 

ανΰις ό Πατήρ πάλιν μετά τών συνδεσμωτών δαυϊτικώς έψαλλεν έν τφ 

πρ α ι τ ωρ ί ψ .. . » Και περαιτέρω, δπου δ βασιλεύς στέλλει απεσταλμέ¬ 

νους προς τον Στέφανον «προς τδ πραιτωριον απαραντες τάδε φατέ 

Στεφάνφ τφ Αυξεντίου» 1 2. «*Η δέ τίμια εκείνη ξννωρις τών αύταδέλφων 

τδ πραιτωριον καταλα βόντες και προς τδν άγιον γενόμενοι, 

τούτφ απήγγειλαν τά τον βασιλείας ρήματα» 3. 

«Τα κατά τδν άγιον εν τή φυλακή παρακολον&ήσαντα» *' «τρε- [ 

χόντων επί τδ πραιτώριον'ο καταλαβόντες, και ώς βήρες άγριοι τή 

ειρκτή εϊσπηδήσαντες... ώς δέ έξήει συρόμενος την πρώτην πύλην του 

πραιτωριον» 5 *. Ό άγιογράφος ακόμη ομιλεΐ διά «τδν ένδεκαμηναϊον χρό¬ 

νον ονπερ έντφ πραιτωρίφ έποίησεν» 6 δ εγκάθειρκτος άγιος Στέ¬ 

φανος. Άλλα πού ταύτα ν’ άναγνώση δ Παρλαμάς ; Έσπευδεν εις τά ερείπια 

τής Γορτΰνης νά άνευρη εκεί τδ πραιτωριον. Δεν ή δυνατό άλλως τε νά έξη- 

γήση τήν έκφρασιν τοΰ άγιογράφου «έν τφ λεγομενφ πραιτωρίφ τού Ηρα¬ 

κλείου». Διατί λεγομένοο ; Διότι, πιθανώτατα, ήθελε ν’ άντιδιαστείλη τήν 

λογιωτέραν ήδη χρήσιν τής λέζεως, ρΓΣείοπιιηι κατά τήν σημασίαν τής Γρα¬ 

φής 7, από τήν δημώδη, τήν κοινώς φυλακήν, τήν ειρκτήν, τδ πραιτωριον 

περί ου τοσάκις ομιλεΐ εις τον βίον 8 ! 

Αλλά δεν ήνοιγεν δ Παρλαμάς τον Δουκάγγιον ; Έκεΐ (αφού δεν έπεί- 

σθη από τον Λαοΰρδαν και εμέ) θά εΰρισκε τήν σημασίαν τού όρου. Και 

ναι μεν ορίζεται εν τφ 01θ5δ»ΠϋΠΐ I, 1219 : «Πραιτωριον ρτο ααάΐΐοηο 

5εα Ιπίπιπαΐί ΡπείοΗδ, νοί τοοίοπδ ρΐΌνιηάδε». Αλλά τά ακολουθούντο 

παραδείγματα δ μιλούν σαφώς. Έν τή 24η Νεαρά τού Ιουστινιανού λέγεται : 

1 Αυτόθι, στ. 1172. 

2 Αυτόθι, στ. 1173. 

3 Αυτόθι. 
4 ΜΪ£Π€, ΡΘ 100, στ. 1173. 

5 Αυτόθι, στ. 1176. 

8 Αυτόθι, στ. 1164. 
» *Παραλαβόντες τδν Ίησονν ε’ις το πραιτωριον σννήγαγον ίπ’ αυτών δλην 

τήν σπείραν*, Ματθαίος, κζ', 27* <άγονοιν ονν τόν Ίησοΰν από τον Καϊάφα εις 

τδ πραιτωριον», Ιωάννης, ιη', 28. 
8 "Αλλο ζήτημα πώς μετέπεσεν ή σημασία άπό τοΰ πραιτωρίου (διοικητηρίου 

οπού καί τό δικαστήριον καί ή φυλακή) εις ειρκτήν. Δι' ημάς προέχει μέ ποιαν 

έννοιαν χρησιμοποιεί ό Στέφανος τον όρον. 

*Η Άποστολική Εκκλησία τής Κρήτης κατά τούς αί. Η'-ΙΓ' 101 

«οϋεν και τά δικαστικά καταγώγια πραιτώρια καλέϊν έταξαν». Και κείμε¬ 

νον άναφερόμενον εις τό 431 : «και σιδηρωϋέντες άνήχϋημεν τφ Πραιτωρίφ 

τφ αντω τρόπφ μετά τών δεσμών καί επειδή οϋδείς ήν κατήγορων, έν τφ 

δικαστηρίφ όίά τής τάξεως ήχ&ημεν». Ώνομάσθη δέ ή φυλακή «τό βδελν- 

κτδν πραιτώριον και τόπος καταδίκης» και έν τφ Μηνολογίφ Βασιλείου (2 

Μαρτίου) «ήγαγεν αντονς δεδεμένους και παρέστησε τφ πραιτωρίφ εαυτόν» 

και άλλα άλλοθεν. Ταύτα συνομολογούν ότι πραιτωριον ήτο τόπος δικαστι¬ 

κός καί φυλακή συνάμα. "Αν δέ ώρμήθη ή τοιαΰτη ονομασία έκ τού πραί- 

τωρος, ούδεμία ανάγκη ήτο πλέον νά ύπάρχη εις τήν πόλιν όπου υπήρχε 

δικαστήριον καί φυλακή πραίτωρ ή ρέκτωρ, αρκεί νά υπήρχε χώρος προς 

έγκλεισιν τών υποδίκων καί αρμόδιος νά δικάση αυτούς. Τούτο ισχύει καί 

προκειμενου περί τοΰ ' Ηρακλείου, τό δποΐον ήδύνατο νά εχη πραιτωριον 
χωρίς νά έχη πραίτωρα. 

Αλλά θ’ άντείπη τις : Πώς λοιπόν εύρέθη έκεΐ δ Λαρδότυρος *, δ 

στρατηγός καί άρχισατράπης Θεοφάνης, περί τού όποιου ομιλεΐ τό κείμενον ; 

Τούτο δεν είναι καταναγκασμός, διότι εις στρατηγός δύναται νά εΰρίσκεται 

όπουδήποτε ή τάξις τού θέματός του απαίτηση. Έπί πλέον, χωρίς νά θέλω νά 

κλονίσω τά συμπεράσματα τοΰ Σπυριδάκη καί νά παρίδω ότι δ άγιογράφος 

Στέφανος καλεΐ τον Θεοφάνην στρατηγόν ρητώς, σημειώνω απλώς ότι δ όρος 

στρατηγός δεν προϋποθέτει θέμα. Στρατηγοί ήσαν καί οι διοικηταί μικρών 

νήσων, τής Χίου ή τής Σάμου, ότε καί δ τίτλος παρηκολούθει μικρότερους 

στρατιωτικούς βαθμούς, οίον τού σπαθαρίου ?. Ακόμη δ όρος στρατηγός 

δηλοΐ τον έπικεφαλής ού μόνον στρατεύματος αλλά καί άλλης υπηρεσίας διοι¬ 

κητικής «ό στρατηγός εμπορικού πλοίου» 3, κυβερνήτης δηλ. Όμοίως παρα¬ 

τηρώ ότι δ όρος αρχισατράπης είναι ρευστός παρά τφ συγγράφει τοΰ βίου τού 

αγίου Στεφάνου τού νέου. Άφ’ ενός αποδίδεται ως άνω εις τον στρατηγόν 

Θεοφάνην καί εζ άλλου εις τον τότε άρχοντα (τής έπαρχίας) τής Ασίας : «τήν 
τότε... αγριότητα τοΰ άρχοντας τής Άοιάτιδος γαίης, ονπερ Λαχανοδρά¬ 

κοντα 4 καλοϋσιν... οντος δ δρακοντώννμος άρχισατράπης, τή τον βασι- 

1 Τοΰ ονόματος εν τφ κείμενη) άπαντώντος κατά γενικήν, Λαρδοτύρον, όρθώς 
ό υφηγητής Γ. Κ. Σπυριδάκης είκασε ν ονομαστικήν Λαρδότυρος, άλλ’ ούδέ τοΰτο 
ήρεσκε τφ Παρλαμά («Κρητ. Χρονικά» 8, σ. 277, σημ. 17), ό όποιος προτιμφ τήν 
ονομαστ. Λαρδοτύρης ! Άλλα τότε θά ήτο Λαρδοτύριος μάλλον κατά τον η' αιώνα 
(Ξηροτύρι(ο)ς) παρά Λαρδοτύρης. Δεν ένεθυμήθη ό Παρλαμάς τό βυζαντινίζον Κρη¬ 
τικόν ό άϋότυρος ; 

- Πρβλ. προχείριος Κ. Ά μ α ν τ ο ν, Συμβολή εις τήν μεσαία)νίκην Ιστορίαν 
τής Χίου, «Έπ. Έπετηρίς Φιλ. Σχολής» 1954-1955, Άθήναι, σσ. 154- 155. 

5 Γ. Κεδρηνός (Βοηη) Π, 96,20. 

4 Περί τοΰ μαγίστρου Λαχανοδράκοντος πρβλ. Λάμπρον, ΝΕ 1, 1904, σσ. 
236 - 237. 



102 Νικολάου Β. Τωμαδάκη 

λέως κελενσει, μετά πλήϋους στρατιωτών είσπηδήσαντες... την μονήν [Πε¬ 

λεκητής] ένέπρησεν» * Αλλαχού όμως ο Υδιος συγγραφευς λέγει : «παρευ&ν 

άποοτέλλει άρχισατράπας και ασπιδοφόρονς, άμα τ ω προπεμψϋέντι 

πατρικίω Καλλίοτφ το δρος [Αύξέντιον] καταλαβεϊν» 1 2. Πόσους όμως στρα¬ 

τηγούς έστειλε προς κατάληψιν ένός μοναστηριού κατοικουμένου ύπό άο¬ 

πλων ; Επομένως άρχισατράπης σημαίνει κάτι παρόμοιον προς το βαθμοφό¬ 

ρος τής σήμερον, ήτο δηλαδή δυνατόν νά ήσαν καί λοχίαι ! Δεν είναι ανάγκη 

δμως ό Λαρδότυρος νά ήτο λοχίας ή λοχαγός διά νά τιμωρήση εν Κρήτη τον 

Παύλον, ήτο δ εξουσιοδοτημένος προς τούτο. Ήτο πιθανόν δ επιτόπιος τού 

Ηρακλείου πολιτικός αρχών καί εύρίσκετο εκεί δπου άπητεΐτο να εμπε- 

δωθή ή, κατ’ αυτόν καί τον βασιλέα του, διασαλευθεΐσα τάξις. Αν τούτο 
έγίνετο είς τό Ηράκλειον, διατί θά άπεκλείομεν τήν εκεί παρουσίαν του ; 

Έξ άλλου μία έξέτασις τού τί σημαίνει είς τά αγιολογικά κείμενα στρατηγός 

δεν θά ήτο άσκοπον νά έπιχειρηθή. Είναι γνωστόν δτι στρατηλάτης π.χ. είς 

τούς βίους καί τούς ύμνους είναι δ απλούς στρατιώτης, ενφ είς τήν άρχαίαν 

γλώσσαν εσήμαινε τον διοικητήν, στρατηγόν ! 8 Καί είς τον Ερωτοκριτον 

(Β 2, Δ 1967 κ.ά.) καί τήν Έρωφίλην κ.ά. Κρητικά κείμενα στρατηγός είναι 

δ πολεμιστής, Ιππότης, δ στρατιώτης ! 4 *. ^ „ , 
Άνακεφαλαιών τά μακρότερόν πως είρημένα είς τό μέρος τούτο του επι¬ 

μέτρου, νομίζω δτι άπέδειξα δτι τό πραιτώριον είναι ή ψυλακή δπου εκλεί- 

σθη δ άγιος Παύλος καί τό Ηράκλειον δεν είναι δυνατόν νά είναι τό στρα- 

τηγείον ή διοικητήριον τής Γορτΰνης, διότι ούδεμία μαρτυρία^ύπαρχει περί 

τούτου 6 *. Επομένως τό χωρίον (ως ήδη αυτό όρθώς έξ αρχής ένόησεν δ 

Λαούρδας) άναφέρεται είς τό κατά τά μέσα τού η' αίώνος ύπάρχον εις τα βό¬ 

ρεια παράλια τής κεντρικής Κρήτης μικρόν ή μεγαλύτερον πόλισμα Ηράκλειονβ. 

III. Ό Χάνδαξ έχτίσ&ν ύπό των 3Αράβων θ προνπήρχεν ; 

Ό Παρλαμάς εν τφ μνημονευθέντι άρθρω του διδάσκει ημάς δτι «ο 

χώρος δπου ίδρύθη δ αραβικός Χάνδαξ ήτο προ τής έγκαταστάσεως τών 

1 Μ ΐ £ η ε, ΡΟ 100, στ. 1165. 

* Αυτόθι, στ. 1124. 
3 Πρβλ. καί Ου 0&η£β, Οΐοδδ&πτπη II, στ. 1459- 1469 είς τας γλωσσάς: 

στρατηγός, στρατάρχης, στρατηλάτης, στρατιώτης, κτδ. ^ _ 
1 Πρβλ. Στ. Ξανθουδίδου, Έριοτόκριτος, Ηράκλειον 1915, σ. (0. 

Μ. I. Μανούσακαν έν «Κρητ. Χρον.» 1, 1947, σ. 580 έν τη λέξει. 

3 Ρητώς ό Παρλαμάς λέγει δτι ή Γορτύνη «μόνον αύτή ως πρωτεύουσα είχε 

Πραιτιόριον* ί «Κρητ. Χρον.» 8, 1954, σ. 277. , , 
6 Ενδέχεται ή ονομασία τοϋ πολίσματος τούτου «Ηράκλειον* νά ητο η εκκλη¬ 

σιαστική διά τον η' αιώνα καί νά είχεν ήδη επικρατήσει ή πολιτική Χάνδαξ. 

'Η Άποστολική Εκκλησία της Κρήτης κατά τούς αί. Η' - ΙΓ’ 103 

επιδρομέων έρημος» ’. Προς άπόδειξιν δέ τούτου επικαλείται τρία ιστορικά 

βυζαντινά κείμενα : τον Γενέσιον, τούς Συνεχιστάς τού Θεοφάνους καί τον 

Σφραντζήν. Αφού έξαιρέσωμεν τον τελευταΐον, συμπίλημα τού ιζ' αίώνος 

μή δυνάμενον έν προκειμένφ ν’ άποτελέση πηγήν % παρατηρώ δτι είς τον 

Γενέσιον, δπου μοναστής τις υποδεικνύει είς τούς "Αραβας τον προς κτίσιν 
κατάλληλον χώρον, λέγων : «και δποι στοχασόμένος παραδείξω νμιν επιτη- 

δειότητα κτίσεως, εκεΤσε πάλιν οικοδομήσετε», χωρίον μή άποδεικνύον 

τίποτε περί ανυπαρξίας τό πριν πολίσματος (πιθανώς καταστραφέντος ή έρη- 

μωθέντος από τούς ίδιους τούς κατακτητάς "Αραβας !), έπεται ή φράσις: «Και 

άπήνεγκεν αντονς είς τόπον λεγόμενον Χάνδακα, εν φ ή πόλις 

τούτων καϋίδρνταΐ' και ταντην πέριξ έτάφρωσαν» λ Εκείνο τό λεγόμενον 

Χάνδακα σημαίνει άραγε «όνομασθέντα Χάνδακα» ; ή λεγόμενον καθ’ δν χρό¬ 

νον ώδηγήθησαν εκεί οί "Αραβες ; Τούτο άφίνω είς τήν γραμματικήν δεινό¬ 

τητα τού Παρλαμά. Άλλ’ επί τοιούτου αμφιβόλου χωρίου δεν δύναται ουδέ 

πόλις νά οίκοδομηθή ουδέ πραγματεία αντιρρητική ! 

Διά λόγους οί όποιοι δεν είναι τού παρόντος, οΰδ’ οί Συνεχισταί τού 

Θεοφάνους δύνανται νά είναι άμεσος τού ζητήματος πηγή. Τό χωρίον δμως 

τό όποιον έπικαλεΐται δ Παρλαμάς λέγει, δυστυχώς δΓ αυτόν, δτι δ μονα¬ 

στής είς τούς "Αραβας «Καί άμα λαβών τον Χάνδακα το ν τ ο ι ς 

έ π έ δ ε ι ξ ε, ενϋα καί νυν εκτιοται ή πόλις αυτών» V Έν άλλοις λόγοις 

δ χώρος τον όποιον έπέδειξεν δ μοναστής είς τούς "Αραβας εκαλείτο ήδη 

Χάνδαξ. Λυπούμαι διότι ούτω κατέπεσαν ου μόνον τά επιχειρήματα τού 

Παρλαμά, αλλά καί ή συνήθως επικρατούσα άντίληψις περί τής κτίσεως τού 

Χάνδακος. Καί απομένει νά ίδωμεν πώς έκτίσθη ή συνφκίσθη ή επί αιώνας 

μετά ταύτα πρωτεύουσα τής μεγα?ιονήσου, ή καθ’ ημάς καταλαβούσα τον 

χώρον τού Ηρακλείου. 

Πρώτον θά εξετάσω δΓ ελάχιστων τό ζήτημα τών πηγών περί τής άλώ- 

σεως τής Κρήτης. Οίιδείς έκ τών άναφερομένων υπό τού Παρλαμά συγγρα¬ 

φέων είναι σύγχρονος πηγή. Ό Γενέσιος έγραψε μεταξύ τών ετών 945 - 959, 

τά γεγονότα από τού 813- 888, χαρακτηρίζεται δ’ ως ιστορικός έξ ακοής, 

φημών, γραπτών στοιχείων, λαβών ύπ’ οψιν πληροφορίας πρεσβυτερών και 

αύτοπτών, έν τούτοις ψευδολόγος καί φανατικός εικονολάτρης8. Εϊδομεν 

1 «Κρητ. Χρονικά» 8, 1954, σ. 284. 

2 Περί τής γνησιότητος τοϋ Σφραντζή καί τής αξιοπιστίας τοΰ Οΐατοπίοοη 
Μ&[ιΐ5 δρα : Δοϋκα - Κριτοβούλου - Σφραντζή - Χαλκοκονδύλη, Περί αλωσεως τής 
Κωνσταντινουπόλεως (1453), Συναγωγή κειμένων μετά προλόγου καί βιογραφικών 

μελετημάτων... υπό Ν. Β. Τωμαδάκη, Άθήναι 1953, σσ. 135- 166. 

8 Γενέσιος (Βοπη) σ. 47,14-15. 

4 Τύεορίιαπεδ Οοηίίηη&ίτΐδ (Βοηη), II, 23. 

3 Κ ρ ο υ μ β ά χ ε ρ, 'Ιστορ. Βυζ. Λογοτεχνίας Α', 1901, σσ. 535 - 538. 
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ηδη τι περί Κυρίλλου Γορτύνης ως δήθεν μαρτυρήσαντος λέγει Ή αξιοπι¬ 

στία του εις τα περί Κρήτης συμβάντα (τά οποϊα περιγράφει 130 έτη μετά 

ταΰτα !) κρίνεται από τά περί Χάρακος λεγάμενα. Τον Χάρακα μεταγενεστέ¬ 

ρους ό Σφραντζής παρουσιάζει ακρωτήριου έν Κρήτη \ ο Γενέσιος όμως 

τον διαστέλλει από τον Χάνδακα. Χάραξ ώνομάσθη τό περικεχαρακωμένον 
στρατοπέδου των Αράβων, «και πυκνοΐς σκόλοψι χάρακα περιέϋεντο 

προς οχυρότητα εαυτών διαρκεΐν εν α,ύτφ' άφ' ού ό τόπος μέχρι τής δεύρο 

Χάραξ προσονομάζεται» 8. Άλλα πώς θά ήδΰνατο νά ονομασθή υπο των 

Άράβουν (ή επ’ αυτών) ό χώρος του στρατοπέδου Χάραξ ελληνιστί ; Θ’ άνέ- 

μενέ τις νά εχρησιμοποίουν αραβικήν λέξιν. Μόνον διά τον λογον τούτον η 

πληροφορία είναι ύποπτος, ενφ ή ονομασία του Οΐιαηάαο — Χανδακος είναι 

πιθανοφανής. 

Κατά τά άλλα ό Γενέσιος ακολουθείται εις την διήγησίν του από τούς 

Συνεχιστάς τού Θεοφάνους, οί όποιοι και παρερμηνεύουν αυτόν. Ένφ 

δηλαδή ό Γενέσιος ισχυρίζεται δτι Χάραξ ώνομάσθη τό στρατοπέδου 

τών Αράβων, σχηματισθέν δι’ έμπήξεως περί αυτό πυκνών σκολόπων, 

άλλος δέ ήτο ό Χάνδαξ, τον όποιον εις τούς κατακτητάς έπέδειξεν ό μονα¬ 

στής, ό Συνεχιστής συγχέει τά πράγματα ώς έξης : «τάφρον μέν ήγειραν 
πρώτον βα&εΐαν, και χάρακα* εν ταύτι/ καταπήξαντες, έ'νϋα καί 

νυν λαβών την επωνυμίαν ό τόπος σώζει την προσηγ ο- 

ρίαν, ΧΑΝΔΑΞ 6 ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ, έκεΐσε διενυκτέρευον, φνλακάς τε τάς 

προσήκουσας ποιούμενοι και τάς ώφελείας αυτών εκεΐσε αποΌησαυριζον- 

τες» Β. Έάν έξελάμβανε κανείς ώς καλώς πληροφορημένον τον Συνεχιστήν θά 

έφθανεν εις τό συμπέρασμα δτι άλλος ήτο ό Χάραξ— Χανδαξ και άλλος ο 

υπό τού μοναστού υποδειχθείς Χάνδαξ (Ηράκλειον ;) ! 

1 Πρόσθεν σ. 72. 

1 Βλέπε περαιτέρω σ. 106. 

8 Γενέσιος (Βοηη) σ. 47,7-9. 
4 Περί της έννοιας του χάραξ)χαράκι πρβλ. Γ. Ν. Χατζιδάκιν, ΜΝΕ Α, 

143. Νϋν τό Χάρακας τοπωνύμιου έν Μεσαρα (Ν. Σταυράκη, Στατιστική Κρή¬ 

της, ’Αθήνησι 1890, σ. 49, άρ. 748), γνωστοί δέ λόγιοι τοΰ ιδ' αιώνος Ήλιου μο¬ 

ναχός καί Ιωάννης Γραμματικός, αδελφοί Χάρακες {’Ανδρ. Δημητρα κοπου¬ 

λ ο υ, Επανορθώσεις..., σ. 15). Τούς τελευταίους τούτους παρουσίασεν ώς έκ Χάν- 

δακος (!) ό Κ. Σ ά θ α ς, ΝΦ, σ. 111. 'Ο Γ. Α. Σήφακας, Ή υπό τών Αράβων 
πατάκτησις τής Κρήτης, ΕΕΚΣ 2, 1939, σσ. 67 - 68 τοποθετεί τον Χάρακα είς Μονο- 

φάτσι Πεδιάδος ! Ό Ί ω. Β. Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς, Ή Κρήτη υπό τούς Σαρακη- 

νοΰς, σ. 61, ταυτίζει τον Χάρακα μέ την Σουδάν ! 
5 Θ’ άνέμενέ τις ΧΑΡΑΞ. Πρβλ. περαιτέρω σ. 105, σημ. 8 καί σ. 106, σημ. 2. 

6 ΤύεορΗ&πίδ Οοηΐίηιΐίΐίηδ II, 21 (Βοηη). Εννοείται δτι περαιτέρω όμιλεΤ 
περί τοΰ Χάνδακος τόν όποιον έπέδειξεν ε!ς αυτόν ό μοναχός ! Δύο Χάνδακες λοι¬ 

πόν ; Εις μετά τάφρου καί έτερος άνευ ; 

Ή Άποστολική Εκκλησία τής Κρήτης κατά τούς αί. Η' - ΙΓ' 105 

Άντιθέτως πλησιέστερος προς τά γεγονότα είναι ο Γεάίργιος Αμαρτω¬ 

λός Μοναχός, ό όποιος είς τό έργον του «Χρονικόν Σύντομον έκ διαφόρων 

Χρονογραφιών τε καί εξηγητών συντεθέν» συντελεσθέν μεταξύ 866 καί 

867 καί σύγχρονον προς τά γεγολ'ότα 1 2 * 4 5 6, ούδέν περί Χάνδακος καί τής κτί¬ 

σεως του λέγει. 
Τόν Γενέσιον ακολουθεί καί ο (Ψευδο)Συμεών Μάγιστρος εις τε τά 

περί Χάρακος καί Χάνδακος «και άπήγαγεν αυτούς εις τόπον καλού με¬ 

ν ον Χάνδακα, εν φ ή πόλις τούτων καϋίδρυται, και ταύτην κυκλόΌεν 

έτάφρωσαν» \ Χαρακτηριστικόν δέ τής γεωγραφικής καί ά'λλης ένημερότη- 

τος τού χρονογράφου τούτου είναι δτι, ενφ ό Γενέσιος όμιλε ΐ περί είκοσιεν- 

νέα πόλεων Κρητικών τάς οποίας, έκ τών τριάκοντα όλων, κατέλαβον οί Άρα¬ 

βες \ ό (Ψευδο)Συμεών αναβιβάζει ταύτας είς ένενήκοντα Β. Πλησιέστερος 

πρός τόν Γεώργιον Μοναχόν είναι ό Λέων Γραμματικός (ό αληθής Συμεών), 

ο οποίος ούδέν περί Χάνδακος αναφέρει ®. Τούτ’ αυτό συμβαίνει καί 

μέ Κωνσταντίνον τόν Πορφυρογέννητοι- γράφοντα πρός τόν ίδιον αυτού 

υιόν Ρωμανόν 

Ό Κεδρηνός (καί έκ τούτου ό Σκυλίτζης) αντιγράφει τόν Συνεχιστήν : 

«τάφρον μεν ήγειραν πρώτον βαϋεϊαν και χάρακας έν ταντη καταπήξαν¬ 

τες, έν&α και νυν λαβών την επωνυμίαν ό τόπος σφζει την προοηγορίαν, 

Χάνδαξ8 ονομαζόμενος, έκεΐσε διενυκτέρευον» 8. Μεταγενεστέρους κατηλ- 

θεν ό μοναστής «άμαρτ άνειν έψησε ν, εί ασφαλώς οιονται έξειν ΐδρυϋ·έντες 

έν τφδε τφ τόπω, και άμα λέγων τόν Χάνδακα τούτοις ΰπέδειξε 10, 

δεξιόν τόπον και ευφυή πρός πάσαν εύετηρίαν έν τούτφ πόλιν ίδρύσαντες 

και οϊόν τινα πάσης άκρόπολιν τής νήσου...» “. "Αν πιστεύσωμεν τόνΚεδρη- 

νόν {ή τήν αρχικήν του πηγήν), ό χάνδαξ, δηλαδή ή τάφρος, έχαράχθη πέριξ 

τού Χάρακος, τού στρατοπέδου, ένφ ό Χάνδαξ δεν ώχυρώθη διά τάφρου - 

χάνδακος, αλλά διά φρουρίου - άκροπόλεως ! 

I Εάϊόΐΐ: Ε. όε Μυταΐίο, Ρείτοροΐϊ 1859. Τά περί Κρήτης χωρία έν σσ. 699, 
721, 739. Πρβλ. καί έκδ. Ο. άε Βοογ, Είρεΐεε 1904 II, 798,2-3. 

* Κρουμβάχερ, Ιστορία Βυζ. Λογοτεχν. Α', 1901, σσ. 715 - 727. 
8 Συμεών Μάγιστρος (Βοηη), σ. 623. 
4 Γενέσιος (Βοηη), σ. 47. 
6 Αυτόθι. 
8 Χρονογραφία (Βοηη), σσ. 212-213, 229. 
* Βε 3άηιΐηί5ίΓ3πάο Ιιηρεηο (Ο. ΜοΓ^νεεΠί, Βηάμρεεί 1949), 22,46-48. 
8 Τό νόημα περισσότερον θά εύοδοθή άν άντικατασταθή τό Χάνδαξ διά τού 

Χάραξ. Πρβλ. σ. 106, σημ. 2. 
8 Γ. Κεδρηνοϋ, Σύνοψις Ιστοριών (Βοηη), II, 93,16-18. 
10 ”Αρα έλέγετο ήδη ό τόπος Χάνδαξ ! 
II Κεδρηνός, Π, 94,12-35. 
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Έκ τής Επιτομής Ιστοριών του Ζωναρά 1 οΰδέν έχομεν νά διδαχθώ- 

μεν, σχετικώς μέ τον Χάνδακα - Χάρακα. 

Τέλος τό συμπίλημα του Σφραντζή ακολουθεί την σειράν Γενέσιος- 

Συνεχιστής - Κεδρηνός : «εϊτα τάφρον ώρυξαν βαϋεΐαν και χάρακα παρέμ¬ 

πηξαν· όϋεν και δ τόπος την επωνυμίαν λαβών, σώζει την προοηγορίαν, 

Χάνδαξ 1 2 ονομαζόμενος» 3. Άλλ’ ολίγον προηγουμένως δ Σφραντζής είπεν 

δτι ό 8Απόχαψις «φϋάοας δε έν τη νήσω έν άκρωτηρίω τφ λεγο- 

μένφ Χάρακι προσορμίζεται» ! Τί ήτο λοιπόν αυτός ό Χάραξ ; Ακρω¬ 

τήριου ; στρατόπεδον ; δ Χάνδαξ ; 

Δεν θά έπιμείνω περισσότερον, διότι ΐκανώς έδείχθη δτι οι μέν πλη- 

σιέστεροι προς τήν άλωσιν δεν γνωρίζουν τι ουδέ περί Χάρακος ουδέ περί 

Χάνδακος, από δέ Γενεσίου γεννάται τό ζήτημα, τό όποιον τροποποιούν, μέ 

τήν ελαφρότητα του άγνοοΰντος τά πράγματα, οί μακράν τής Κρήτης συγγρά- 

φοντες ιστορικοί καί χρονογράφοι, εις τους οποίους ο Χαραξ μάλλον φαίνε¬ 

ται όφείλων (ή δ Χάνδαξ) τήν ονομασίαν του εις τον σχηματισμόν επί 

τόπου αραβικού στρατοπέδου κατά τήν άλωσιν. Οί αντιγράφεις * φαίνεται 

δτι συνεσχέτισαν τήν τάφρον προς τον Χάνδακα, αντί του Χάρακος των 

κειμένων. Τό ζήτημα θίγω απλώς εδώ διά νά τεθή καί νά έπανέλθω 

αργότερου ή νά τό προωθήση άλλος τις ΰ. Αλλά καιρός είναι νά ΰποψια- 

σθώμεν οτι ή περί Χάνδακος ως έκ τάφρου δοθεΐσα εΐς νέαν πόλιν επι¬ 

κρατούσα άντίληήπς σήμερον δΰναται ν’ άναθεωρηθή, διότι είναι δυνατόν 

νά έχη εύρεθή ολη αυτή ή ιστορία έκ τών υστέρων, ακριβώς διά νά δικαιο- 

λογήση τήν ετυμολογίαν Χάνδαξ = τάφρος. "Οτι οί Βυζαντινοί ιστορικοί καί 

χρονογράφοι6 ουδέ σαφείς, ουδέ άκριβολόγοι είναι έν προκειμένω, καί πάν¬ 

τως ομιλούν περί προϋπάρχοντος τής άλωσεως Χανδακος. Οτι κτισις πολεως 

(επί Ενετών π.χ. τών Χανίων 5), δέν είναι ή απ’ αρχής καί έκ του μηδε- 

νός άνέγερσις’ πρόκειται περί δχυρώσεως καί συνοικίσεως. Ώς δέ προϋπήρ- 

χεν ασφαλώς ή Κυδωνιά (άγνωστου λαϊκής ονομασίας) τής κατα το 1252 

1 Τόμος Γ' (Βοηη 1897), σσ. 347 -348 (βιβλίον XV, § 24,1-7). 

3 Χάνδαξ πιΦανώτατα αντί Χάραξ. Πρβλ. σ. 105, σημ. 8. 

3 Ο. ΡΗτ&ηίζβδ, ΟΗτοπίοοη νοί. I, εάίάίί; ]. Β. Ρπρ&άοροηΐοε (Γεηδηει·), 

1935, σ. 102-103. 
4 "Αν τούτο δέν είναι έργον αύτών τούτων τών μεταγενεστέρων Ιστοριογράφων 

καί χρονογράφων, μή έννοησάντων τό χωρίον τοϋ Γενεσίου. 
5 Πρβλ. τό σημείωμά μου: Χάνδαξ - Τέμενος - άστεα, ΕΕΚΣ 1, 1938, σ. 431. 

6 Καί οί περί καταλήψεως τής Κρήτης γράψαντος “Αραβες ανήκουν εις τον ι' 
αιώνα καί μετά ταϋτα' πρβλ. Ίω. Β. Παπαδόπουλον, Η Κρήτη υπό τούς 

Σαρακηνσύς, σ. 60. “Ωστε δέν είναι άξιοπιστότεροι. 
2 Πρβλ. Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, Λαχανέας - Τα Χάνια - Χανιά, «Άθηνά» 

ΜΗ', 1938, σσ. 91-118, έν σσ. 97 κέξ. 

άνεγέρσεως τών Χανίων, οΰτω προϋπήρχε τό Ηράκλειον (άγνωστου λαϊκής 

ονομασίας, πιθανώτατα δμως ήδη καλοΰμενον Χάνδαξ ’) επί του χοίρου 

δπου έκτισαν φροΰριον καί άκρόπολιν οί ’Άραβες διά νά δεσπόσουν τής 

Νήσου. Εναντίον τής πόλεως ταΰτης έστράψη δ Καρτερός «τάχα δ’ άν έάλω 
και ή πόλις ανΰημερόν, εί μη ννξ έπιγενομένη άνέτρεψε τέλεον τά πρά¬ 

γματα» 2. Τήν πόλιν ταύτην έπέπρωτο ν’ άπελευθερώση δ κατόπιν αΰτοκρά- 

τωρ Νικηφόρος Φωκάς «την πασών όχνρωτέραν πόλιν, ήν εγχωρίως 

Χάνδακα εκάλουν» 3. Πώς αΰτη όμως ώνομάζετο υπό τών μή εγχωρίοιν καί 

τών εκκλησιαστικών, τών συνεχιζόντουν τήν άρχαίαν παράδοσιν ; 

Όπωσδήποτε τά ονόματα Ηρακλείου (πόλεως) μέχρι τινός, καί Κυδω¬ 

νιάς (πόλεως) μέχρι σήμερον υπήρξαν τά ονόματα τών περικλεών επισκοπών 

τής 'Αγιωτάτης Άποστολικής Εκκλησίας τής Κρήτης, διεσώθησαν δέ δι’ αύ¬ 

τών αί δνομασίαι τών δύο αρχαίων πόλεων τής Κρήτης (μιας άσήμου μάλ¬ 

λον καί μιάς ενδόξου), τών όποιων ό βίος έξετάθη επί μάκρους χριστιανι¬ 

κούς αιώνας. 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

1 Πρβλ. τό γλώσσημα χάνδαξ, χανδάκιον, παρά ϋ η Ο α η §; ε, 01ο35&πιιηι 

II, στ. 1729. Ή δυσκολία είναι πώς εΐχεν είσέλθ-ει ήδη πρό τών Αράβων ή λέξις αυτή 
εΐς τήν βυζαντινήν γλώσσαν τών Κρητών. Καί τούτο είναι ζητημα εξακριβιοσεως. 

2 Γ. Κεδρηνός (Βοηη) II, 96,8-9. 

3 Αύτόθτ, II 340,18-19. 



Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑΝ 
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΒΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ * 

Είσαγωγή. 

Έκ πρώτης όψεως, εκ του τίτλου τής επί χεΐρας έπισκοπήσεως, φαίνε¬ 

ται το θέμα ταύτης καλυπτόμενον υπό τής μελέτης τουΓ, Πετροπο ύ- 

λ ο υ: Ή ελληνική συμβολή εις τήν ερευνάν τής ιστορίας του Δικαίου 

(*Αθ. 1945)· πράγματι δέ, εκείνη μέν έρευνα, πλήν άλλων, τήν συμβολήν των 

Ελλήνων εις τό Δίκαιον των τεσσάρων περιόδων του ελληνικού Δικαίου 

* Έν τή έπί χεΐρας μελέτη μεταχειρίζομαι τάς εξής συντομογραφίας : 

ΑΘΛΓΘ = Αρχείον τοΰ θρακικοΰ λαογραφικοΰ καί γλωσσικού θησαυροί, π. 1934 έπ. 

ΑΙΔ =5Αρχεΐον Ιδιωτικού Δικαίου, π. 1934 έπ. 

ΑΟΚΕ =Άρχεΐον Οικονομικών καί Κοινωνικών Επιστημών, π. 1921 επ. 

ΒΖ = Βγζ&ηΙΐηΪ5θ1ιε Ζεϊίεοΐαπίΐ;. π. 1892 έπ. 
ΒΝ\ί = Βγζ3η1:ΐηί3α1ι - πειι^πβοΗΐεοΙιε ^ΙίΓδϋοΙιβΓ. π. 1920 έπ. 

ΔΙΕΕΕ — Δελτίον “Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελλάδος, π. 1883 έπ. 

ΕΒΕ =Εθνική Βιβλιοθήκη “Ελλάδος. 
ΕΕΒΣ =Έπετηρίς “Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, π. 1924 έπ. 

ΕΕΓΝ =Έφημερίς ελληνικής καί γαλλικής νομολογίας, π. 1881 έπ. 

ΕΕΠΑ =’Επιστημονική Έπετηρίς Πανεπιστημίου Αθηνών. · 

Έκκλ.Άλ.=Έκκλησιαστική Αλήθεια, π. 1880 έπ. 
ΕΚΝΕ =Έπιθεώρησις Κοινωνικών καί Νομικών Επιστημών, π. 1908 έπ. 

ΕΦΣΠ =’Επετηρίς Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού, π. 1896 έπ. 

Ήπ.Χρ. =Ήπειρωτικά Χρονικά, π. 1925 έπ. 
=Ίω. καί Παν. Ζ έ π ω ν, ΙυΒ ΟΓίεοοΓΟίηπηυπι, τόμοι 1-8 (Άθ. 1931). 

ΜΕΕ = Μεγάλη “Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια (1926- 1934). 

Ν.'Ελλ. = Νέος Έλληνομνήμων π. 1904 έπ. 

π. = περιοδικόν. 

ΠΑΚ = Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών, 1926 έπ. 

ΠΕΦΣΚ = Περιοδικόν ελληνικού φιλολογικού Συλλόγου Κων/πόλεως. 1863 έπ. 

Κ.ΕΒ = Κονιιε άβδ έίικίβδ Εγζ&ηΐΐηεδ. π. 1943 έπ. 

3ΒΝ = δίυάϊ Βίζ&ηΐίηί ο ηεοείΐοηϊοΐ. π. 1925 έπ. 

ΤΑ. — Τόμος Κωνσταντίνου Άρμενοπούλου (Θεσσαλονίκη 1952). 

χφ. = χειρόγραφον. 
Αί πλεϊσται των εν περιοδικοΐς δημοσιευόμενων μελετών είθισται νά κυκλοφο¬ 

ρούν καί είς μικρόν αριθμόν ανατύπων παραπέμπω πάντοτε εις τά προσιτωτερα 
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(αρχαίου, ελληνιστικού, βυζαντινού καί μεταβυζαντινού), ή δέ παρούσα, έκ 

τούτων, είς μόνον των δυο τελευταίων περιόδων τό Δίκαιον. Προσεκτικω- 

τέρα όμως έξέτασις πείθει, ότι δεν είναι περιττή ή δημοσίευσις τής παροΰσης 

έπισκοπήσεως- τούτο δέ διότι, πλήν, κυρίως, τής ανάγκης συμπληρώσεως των 

μοιραίων είς τοιοΰτου είδους βιβλιογραφικός επισκοπήσεις παρα?ιείψεων, 

— αίτινες, παραλείψεις, έν τή είρημένη μελέτη του Γ. Πετροποΰλου 

ήσαν ήθελημένως πολλαί, του συντάκτου της άποβλέψαντος, προφανώς εις 

τήν αναγραφήν των χαρακτηριστικότερων ελληνικών εργασιών έφ’ έκάστης 

περιόδου, ουχί δ’ είς βιβλιογραφικήν πληρότητα, είς ήν ούδ’ ή παρούσα έπι- 

σκόπησις έχει αξιώσεις — καί, κατά δεύτερον λόγον, μόνη ή πάροδος ήδη 

δεκαετίας από τής δημοσιεύσεως τής έργασίας του Γ. Πετροποΰλου κατέ- 

στησεν απαραίτητον τήν ένημέρωσίν της διά τής νεωτέρας βιβλιογραφίας* ή 

τελευταία αύτη διαπίστωσις αποτελεί πάντως ένδειξιν, ότι ή έρευνα επί τών 

δύο τούτων περιόδων τής ιστορίας τού ελληνικού Δικαίου βαίνει παρ’ ήμϊν 

αύξάνουσα, γεγονός τό όποιον πρέπει ιδιαιτέρως νά χαιρετίσωμεν, τούτο 

δ’ έτι μάλλον, διότι ή αύξησις αύτη διαπιστούται, άπροσδοκήτως, ακριβώς, 

είς έποχήν, καθ’ ήν, άρχικώς μέν λόγη> τής άναμενομένης περατώσεως τής 

από τού 1911 άρξαμένης συντάξεως τού * Αστικού Κωδικός, κατόπιν δέ λόγφ 

τής εφαρμογής του ώς ϊσχύοντος νόμου, θ’ άνέμενέ τις μάλλον σημαντικήν 

κάμψιν τής έρεύνης έπί τού βυζ. καί μεταβυζ. Δικαίου, έκλειψάσης πλέον τής 

προφάσεως τής έπ’ αυτών σπουδής, ώς έπί ϊσχύοντος Δικαίου, έρευνωμένου 

δ’ εφεξής μόνον διά λόγους καθαρώς ιστορικούς. Πάντως δεν συμμερίζομαι 

απολύτως — δι’ οΰς λόγους θά εκθέσω κατωτέρω — τό πνεύμα ίκανοποιή- 

σεως διά τήν ελληνικήν συμβολήν, ύφ’ οΰ διέπεται ή μελέτη τού Γ. Π ε τ ρ ο- 

πούλου. 

Ποία ύπήρξεν ή συμβολή έκ μέρους ημών, τών Ελλήνων, είς τήν έρευ¬ 

ναν τοΰ βυζ. καί μεταβυζ. Δικαίου ; Πριν ή άπαντήσωμεν εις τό έρώτημα 

τούτο, το οποίον, άλλως τε, αποτελεί καί τό θέμα τής έπί χεΐρας έπισκοπή¬ 

σεως, θά έπρεπε ν’ αναπτύξω μεν τούς λόγους, οί όποιοι έπέβαλλον τήν συμ¬ 

βολήν ταύτην εις εύρυτάτην κλίμακα. 

ό πο την επίδρασιν, άφ’ ενός μέν τής νοσταλγικής στροφής προς τό 

παρελθόν — χαρακτηριστικού στοιχείου τού ερχομένου ρωμαντισμού — άφ’ έ- 

περωδικά, ουχί δ’ είς τά δυσεύρετα, συνήθως, ανάτυπα. Προκειμένου περί περιοδι¬ 

κών, παραπέμπω πάντοτε, πλην τού αριθμού τοΰ τόμου, καί είς την χρονολογίαν 
τουτου, δια νά φαίνεται αμέσως ή ηλικία τού άρθρου (ουσιώδης, συχνά, συντελε¬ 

στής διά τάς τοιαύτης φύσειυς μελετάς) άλλά καί προς εύχερεστέραν διαπίστωσιν τής 
πυκνωσεως ή αραιωσεως τών ερευνών εις δεδομένην χρονικήν περίοδον, σημειώ δέ 
και τον αριθμόν σελίδος αρχής καί τέλους τού άρθρου, διά νά φαίνεται αμέσους ή 
έκτασίς του (καίτοι ή έκτασις δεν συμβαδίζει πάντοτε προς τήν αξίαν). 
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τέρου 5έ των πρώτων σκιρτημάτων τής άνατελλούσης Μεγάλης Ίδεας , τέλος 

δέ -υπό τήν έπίδρασιν του Κλήρου ·, α! κατά τήν Επανάστασή Συνελεύσεις 

καί αί μετ’ αύτήν Κυβερνήσεις, θελήσασαι νά τονίσουν τήν άμεσον σχεσιν 

τοΰ νεοσύστατου ελληνικού Κράτους προς τήν Βυζαντινήν αυτοκρατορίαν, 

ώρισαν ώς προσωρινόν αστικόν Δίκαιον τής έλευθερωθείσης ελληνικής γης 

τάς διατάξεις «των αειμνήστων ημών αΰτοκρατόρων» 3, μετ’ αναδρομής 

κατά τά ψηφίσματα ΙΘ' (1828) καί 152 (1830), άρθρ. 148, ^Καποδίστρια 

καί κατά τό Διάταγμα τής 23 Φεβρουαρίου 1835 — εις την ^ Εξαβιβλον του 

Ά ρ μ ε ν ο π ο υ λ ο υ 4, εφαρμοζομενην επί τουρκοκρατίας υπό των εκκλησια¬ 

στικών Ιδίως δικαστηρίων καί ευ ρίσκο μενην πρόχειρον είς χεΐρας των απο^ 

νεμόντων τήν δικαιοσύνην, ύπό τήν μορφήν τής μεταφράσεως της υπο του 
Αλεξίου Σπανού, μεταφράσεως έκδοθείσης επανειλημμένος και κύκλο- 

φορησάσης είς χιβάδας άνητώηον Κατόπιν γούτονι καί λαμβανο^νοι, 

ύπ’ όψιν, οτι ή σύνταξις τού αστικού Κωδικός επερατωθη μόλις το 1941, 

ύ’ άνέμενέ τις, δ'τι, κατά τό διαρρεύσαν ύπερεκατονταετές χρονικόν τούτο 

διάστημα, ή ερευνά έπί τού βυζ. καί μεταβυζ. Δικαίου θά Καλλιεργείτο 

παρ’ ήμίν ώς £πί Ισχΰοντος Δικαίου. Είναι γνωστή ή διάφορος, ατυχως, 

έξέλιξις : τό άνέκδοτον των κυριωτέρων βυζ. νομικών πηγών κατα τας κρίσι¬ 

μους τρίτην καί τετάρτην δεκαετηρίδας τού παρελθόντος αίώνος, τό δυσευρε- 

τον των ολίγων προεκδεδομένων πηγών, ή άδυναμία τών πρωτων Ελλήνων 

Νομικών νά εργασθούν πρωτοτΰπως Ιπί τοιούτων πηγών ·, ή κρατούσα, 

1 Θά ύπενθυμίσω, οτι, εκτός τής πιθανής έκδόσεως τοϋ ’Αγαθάγγελου ύπό τοϋ 
Ρήγα Βελεστινλή καί τής τού Μεσολογγίου, τό 1824 δύο «λλαι έκδοσειςτου 

έγένοντο έν Άθήναις τό 1837 καί τό 1838· ποβλ. Δ. Γ κ ι ν η - Β. Μ ε γ α, Ελλ. 

Βιβλιογραφία (1800- 1863), άριθ. 2915 καί 3049. 

. Ποβλ., ώς πρός τήν επίδρασιν τοϋ Κλήρου, Ν. Π α ν τ α ζ ο π ο υ λ ο υ, Απο 

τής «λογίας» παραδόσεως είς τον Αστικόν Κώδικα (Άθ. 1947), 121 επ. 

* Νομ Διάταξις Άν. Χέρσου Ελλάδος (1821) Γ, Α, Β', ^«νισμος της 
Πελοπ. Γερουσίας (1821) Γ' λα, Προσ. Πολίτευμα Επίδαυρου^ (182.) § ^ . Εθ 
Συνέλευσις “Αστρους (1823), § π, Πολ. Σύνταγμα Τροιζηνος (1827), 142 Πραξ * 6 

τοϋ 1830, Πολιτικόν Σύνταγμα (1832) 291, Σύνταγμα Αρμενων Κρητης (1822 ) 29_ 

* Λεπτομερεστάτην άνάλυσιν τών σχετικών διατάξεων της περιόδου 1821 - 1835 

βλ. είς Ν. Π α ν τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ, ενθ’ άνωτ. 128 - 229. Πρβλ. και X ρ. Π ρ 

τ σ ι κ α, Προϊστορία τοϋ έλλ. άστικοΰ Κωδικός, έν π. Θεμις 52 ( ^ ’ 

Περί τής τεχνικής τής *Εξαβίβλου, προσεγγιζούσης τάς των νεωτερων αστικών Κω 
κων, πρβλ τάς εύστοχους παρατηρήσεις τοϋ Γ. Μ α ρ ι δ ά κ η, <0 Αρμενοπουλος 

καί τι τεννική τοϋ Δίκαιου, εν ΤΑ 89 -109. _ ,.. 
* Βλ. Δη μ. Γκίνη, Περί τήν μετάφρασιν τής 'Εξαβίβλου υπο του Αλέσου 

Σπανού, έν ΤΑ 173-178. Περί τών εκδόσεων τής μεταφράσεως ταυτης πρβλ. . 

Β έ η .ν’’·0ν0ΤΔ3ν ί η Μ Β, «« · »· 
διαπιστώνει τήν ε'Μειψιν νομομαθών έν Έλλάδι, πατά τήν Ιλευσιν του ΟΟωνος. 
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τέλος, τότε γενικώς περιφρόνησις πρός τό Βυζάντιον συνετέλεσαν, ώστε, 

διά σειράς διαφόρων σοφιστικών συλλογισμών, νά παραμερισθή ή περί τού 

εφαρμοστέου αστικού Δικαίου θέλησις τού νομο θετού καί νά καταλήξω μεν 

εις τήν εισαγωγήν τού γερμανικού «ΡαηάοίςΙεηΓεοίιΙ;», έπί τού οποίου ύπήο- 

χεν, άντιθέτως, έτοιμη πλούσια γερμανική βιβλιογραφία 3. "Οταν, ολίγον 

βραδΰτερον, ή έρευνα έπί τού βυζ. Δικαίου ήρχισεν, ιδίως έν Γερμανίά, διά 

τής δημοσιεΰσεως τών πηγών καί τής ερμηνείας τούτων, ήτο πλέον πολύ 

αργά, διά νά έπιστρέψωμεν πραγματικώς εις τάς διατάξεις τών «αειμνήστων 

ήμών αΰτοκρατόρων» 3. 

Δεδομένου, οτι πάσαι αί πηγαί τού βυζ. καί μεταβυζ. Δικαίου έγράφη- 

σαν είς τήν ελληνικήν καί δή, παρερχομένων τών αιώνων, εις άπλουστευαένην 

γλώσσαν, ήτο ένδεδειγμένον ημείς, κατ’ εξοχήν, οί "Ελληνες, ν’ άσχοληθώμεν 

1 Θ’ άρκεσθώ νά μνημονεύσω, ώς χαρακτηριστικόν παράδειγμα, τήν περί Βυ¬ 

ζαντίου κρίσιν τοϋ Παύλου Καλλιγά, κυρίου υπευθύνου διά τήν παρέκκλισιν 
άπό τοϋ βυζ. Δικαίου πρός τό Δίκαιον τών Πανδεκτών: «...καί τί εζήλενσαν είς τήν 
ιστορίαν τών Βυζαντινών, είς αυτήν την λυπηράν έπισώρεναιν εγκλημάτων και μιαρών 

πράξεων, όπου ή δολ.οφονία κάϋηται επι τοϋ θρόνον καί ή φαρμακεία σχηματίζει τήν 

πολιτικήν τέχνην, τί εζήλενσαν, λέγω, διά νά ταπεινώσουν τήν ήρωϊκήν δόξαν τής άναγεν- 

νωμένης Έλλ.άδος, ενώπιον εκείνου τον σεσηπότος πτώματος (Περί συντάξεως πολι¬ 

τικού κωδικός είς τήν Ελλάδα. Διατριβή πρώτη. Άθήναι 1839, σ. 9). Πρβλ. τοϋ 
Ιδιου, Πρόλογον τής β' έκδόσεως του Συστήματος αύτοΰ (τ. Α', 1858, σ. «' έπ.), 

δπου γράφει διά τούς άντιφρονοϋντας : «...καλούνται, ώς διδάσκουν, είς τον μητρικόν 

κόλπον βυζαντινής σοφίας, παριοτώντες τ ον νέυν Ελληνισμόν ώς ρύακα εκ τον τέλματος 

βυζ. ιστορίας άπορρέοντα». 

2 Πρβλ. Γ. Πετροπούλου, Συμβολή σ. 3, 30. Νικ. Πανταζοπού- 

λου, Αστικός Κώδιξ καί «εθνικόν» Δίκαιον (’Αθ. 1945) 28 έπ., τοϋ ίδίου, Άπό 
τής «λογίας» παραδόσεως είς τον αστικόν Κώδικα (Άθ. 1947) 237 έπ. 

3 Ή δημοσίευσις, συγκεκριμένος, τών Νεαρών τών μετά τόν Ιουστινιανόν 
αυτοκρατορίαν ύπό τοϋ Ζάοϊιάγιά νοη Γΐη§;ειιί1ι&1 (1857) φαίνεται, ότι 
έξώργισεν ιδιαιτέρως τούς ήμετέρους νομοδιδασκάλους, όταν έτόλμησαν “Ελληνες 
νομικοί, κατά τήν ύπεράσπισιν ύποθέσεών των έν τοΐς δικαστηρίοις, νά έπικαλε- 

σθοΰν τοιαύτας Νεαράς. Ό έκ τών κορυφαίων νομοδιδασκάλων καί έκ τών κυριω- 

τέρων ενόχων διά τήν εισαγωγήν τοϋ ΡεηάεΙίίβηΓβοϊιΙ: έν Έλλάδι, Πέτρος 
Παπαρρηγόπουλος, γράφει (ΕΕΓΝ 9, 1889, 35) έν αγανακτήσει: «...είναι 

τωόντι μοναδικόν τό παράδειγμα Κράτους, ένθα τά δικαστήρια καλούνται νά εφαρμόσωσι 

νόμους, γνωστούς καταστάντας έκ συγγραφής αλλοδαπού νομοδιδασκάλου». Είναι τωόντι 
μοναδικόν καί καταπληκτικόν — λέγομεν ημείς — νά χαρακτηρίζεται ώς «συγγραφή 

άλλ.οδαποϋ νομοδιδασκάλου» ή έ’κδοσις ελληνικού κειμένου, δηλ. τών Νεαρών τών «αει¬ 

μνήστων ημών βυζ. αντοκρατόροιν», επειδή συνέπεσε νά έκδοίση τό κείμενον τούτο 
Γερμανός καί ν’ άγανακτή διά τοΰτο ακριβώς εις τών κυριωτέρων εισαγωγέα) ν έν 
'Ελλάδι — κατόπιν κακόπιστου στρεβλώσεως τού Διατάγματος τής 23 Φεβρουαρίου 
1835 — ούχί καν τοϋ ρωμαϊκού Οοτριιε }αη5 οΐνίΐίδ, αλλά τοϋ ρωμαϊκού Δικαίου, ώς 
τοΰτο διεμορφώθη έν Γερμανίφ, συγχωνευθέν πρός τό γερμανικόν Κοινοδίκαιον, διά 
τής Κβζερίίοη (μεταξύ τών ετών 1450 καί 1550). 
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περί την έκδοσιν και την επεξεργασίαν των πηγών του Δικαίου τούτου και 

περί την ερμηνείαν αΰτοΰ, μή προσκρούοντες, ώς οι ξένοι, εις την δυσχέρειαν 

τής γλώσσης *, δοθέντος μάλιστα, οτι μέγα μέρος των ανεκδότων πηγών τού 

βυζ. καί μεταβυζ. Δικαίου εξακολουθεί — παρά την επί αιώναςλεηλασίαν των 

ελληνικών χειρογράφων προς πλουτισμόν τών βιβλιοθηκών τής Δύσεως 

νά παραμένη παρ’ ήμίν η είς χώρας τής εγγύς Ανατολής, ή Ιπίδοσις ημών 

εις την έκδοσιν καί επεξεργασίαν τών πηγών τούτων έπρεπε νά ήτο ση¬ 

μαντική. ' / 
Ή παρούσα επισκόπησις άρχεται από τών χρόνων τής ίδρυσεως του 

ελληνικού Κράτους, ήτις, άλλως, συμπίπτει περίπου χρονικώς προς την θεμε- 

λίωσιν τής επιστήμης τού βυζ. καί μεταβυζ. Δικαίου ύπό τού Ζαοΐιαπα 

1 Προ πεντήκοντα μόλις έτών ό Κπιιπύ&οΗεΓ ώμολόγει (Ιν ΒΖ 12, 1903, 

438), ότι θά έ δημοσίευε βιβλιοκρισίαν διά τό Ενοχικόν Δίκαιον του Άντ.Μομ- 

φερράτου, έάν κατώρθωνε νά εύρη κατάλληλον κριτήν, πράγμα ουχι ευκολον, 

λόγφ τής αποστροφής τών συγχρόνων Νομικών προς την ελληνικήν γλώσσαν. Δια τα 
μεταφραστικά σφάλματα του Ο. Α. 8 ρ υ 1 6 ε γ, έν τη μεταφράσει της Εκλογής των 

Ίσαύρων, βλ. Δ η μ. Γκίνη ν, έν ΒΝΖ 8 (1929 - 1930), 192- 196. Πρβλ. Γ. α- 

ριδάκην, έν π. Ελληνικά 1, 1928, 193. Περί δημιουργίας ανυπάρκτων ονομά¬ 

των, έξ άγνοιας τής γλώσσης, πρβλ. Σ π. Λάμπρου, Μικται Σελίδες ( Αθ. 190ο) 

457- 468. _ , - 
2 Καταλόγους καταλόγων ελληνικών χφ., πλην των παλαιοτερων του V. 

Ο^ΓάΙΙιαυεεη, δ^ωΐυπ^η τι. Κ^αίο*© ξνιεοΚ. Η*η<3δε1ιήίίεη (Λειψία 

1903), του Ο. 8 ο & ΐ 3 5 β 1, ΚαΕιΙο^β ^τΐβοΗ. ΗαικΙβεΙιπΚβιι (Οταζ 1924) και του 
Δη μ. Γκίνη, Κατάλογοι ελληνικών κωδίκων έν Έλλάδι καί Ανατολή, εν ΕΕΒΣ 1 

(1935) 361-382, έχομεν νεώτερον καί πληρέστερον του Μ πτοεί Κΐοΐι&τ ·, 

Κόρετΐοίτε άεδ ΒΠΑίοΗιέάιιεδ εί όεε οπίπίο^υεδ όεε ιυπιηΐδοπίδ ^τεοδ (Παρι- 

σιοι 1948), έφ’ ού πρβλ. τάς εύνοϊκάς κριτικάς, μετά τινων συμπληρώσεων, των Ν. 

Τωμαδάκη, έν π. * Αθήνα 53 (1949), 339 -341, Ρ. Ε ο « ε τ 1 ε, εν Κενυε άεδ 
όίηόες κτεοαυεδ 62 (1949), 253, Α. Ό π ί η, έν Βαίΐβΐίη άε Ι’Αδβοοι&Ηοη Οαιΐίπιιιηθ 
ΒυόΤΝο 8 Δεκεμβρίου 1949, 139- 142, V. Ε * η γ ε η 1, έν ΚΕΒ 9 (1951), 252- 

259. Ώς πρός τάς εκδόσεις βυζ. καί μεταβυζ. έγγράφων, κατάλογον τούτων γενικώς, 

βλ παρά Ρ. Μ π τ ο, ΡΙπη είηεδ οοτρυδ <3. £πεε1ι. υΛαηάεη <3. ΜιΠεΙπΙΙετδ η. 

ά. "ηετιετεη Ζεΐί (Μονάχον 1903), μετά τών συμπληρώσεων : .Σπυρ Λάμπρου 
αυτόθι, 106- 123, Ρ. Μ μ τ ο, έν ΒΖ 13 (1904), 697 -698, 14 (1905), 748-749, 17 

(1908) 312 καί 18 (1909) 703, Α. Παπαδοπούλου-Κεραμεως, αυτόθι 14 

1905)’384-399 καί κυρίως Ν. Β έ η, αύτόθι 15 (1906) 446 - 490. Διά τά μεταγενε¬ 

στέρου δημοσιευθέντα έγγραφα, βλ. τής Ο ε τ ηι α ΐ η ε Κ ° η ί 111* ν ά, Ε* ά.ρίο- 

ηι&ίίοιιο Βνζ&ηΙΐηε άεραΐδ 1905, έν Βγζ&ηίιοη 13 (1938), 664-629 και Ρ τ. ϋοΐ- 

β6τ, Βηΐΐείίη άίρ1οιη»Ιίςιιβ, έν ΚΕΒ 7 (1948), 62-89. Κατάλογον και αναλυσιν 
τών αύτοκρατορικών καί πατριαρχικών έγγράφων έχομεν είς τάς δύο μνημειώδεις 
άτυχώς άπεχούσας είσέτι τοϋ τέρματός των — σύλλογός του Ε τ. ϋ ο 1 § 6 τ, Κε§65 εη 
<3. ΚαίδβπτΛυηάεη <3. Οδίτδηα. ΚείεΒεδ, (τεύχη 1 -3, 1924-1932) μέχρι τοΰ έτους 

1282 καί τοϋ πατρός V. ©πίπίεΐ, Εεδ τε^εδίεδ άεε &ο1εκ άτι ραίππτοαΐ άε 

Ο/ρΙβ (τεύχη 1 - 3, 1932 -1947) μέχρι τοϋ έτους 1206. 

Τό βυζαντινόν καί μεταβυζαντινόν Δίκαιον 113 

νοπ Εΐη^εηΐΗαΙ. ΟΙ επί τουρκοκρατίας περί τού Δικαίου ά σχολή θέν- 

τες Έλληνες, δεν ήσχολήθησαν περί αυτού υπό την έννοιαν τής επιστημονι¬ 

κής έρεύνης, ήτις, άλλως τε, ήτο τότε όλως ανύπαρκτος \ άλλ’ έπεξειργάσθη- 

σαν τάς προγενεστέρας πηγάς διά πρακτικός άνάγκας 2' διά τούτο αί νομικαί 

έργασίαι τών αίοίνων τής τουρκοκρατίας, περιοριζόμεναι είς έκλογάς έκ τών 

βυζ. νομικών κειμένων, ή είς μεταφράσεις ή παραφράσεις τούτων, πρέπει νά 
θεωρηθούν σήμερον ώς «πηγαί» Δικαίου. 

§ 1. Ιστορία τών πηγών. 

Πρωτοτύπους Ιστορίας τών πηγών τών ένδιαφερουσών ημάς περιόδων 

μόλις κατά την τελευταίαν είκοσιπενταετίαν άπεκτήσαμεν, επί κεφαλής δέ 

τούτων δέον νά τεθή τό μνημειώδες έργον τοΰ Γ. Α. Πετροπούλου, 

Ιστορία καί Εισηγήσεις τού ρω μ. Δικαίου ώς εισαγωγή είς τό ίσχύον έν 

Έλλάδι αστικόν Δίκαιον καί είς τον άστ. Κώδικα (Άθ 1944), ιδίως σ. 

222-283 καί 338- 361. Κατά τον παρελθόντα αιώνα καί τό πρώτον τέταρτον 

τού τρέχοντος, θ’ άρκεσθώμεν είς μεταφράσεις ή ερανίσματα έκ ξένων έργων. 

Ούτω ό Ν ικ. Δ η μαράς, έν τή α' έκδόσει (1883) τής Ιστορίας τού δημ. 

ρωμαϊκού Δικαίου καί τών πηγών, θά όμολογήση είλικρινώς 3, ότι τό βυζ. 

Δίκαιον «παρημελημένον τφ όντι παρ'ήμΐν... δεΤται δλως Ιδιαιτέρας έπε- 

ξεργασίας, αδυνάτου μοι ουσης εν τφ παρόντι χρόνω... Τό παράρτημα... 

περιέχει μάλλον συναρμολόγησα’ καϋαρώς άλλοτρίων γνωμών ή ιδίαν εργα¬ 

σίαν». Είς την Ιστορίαν τών πηγών πρέπει νά συγκαταλεχθή ή υπό τού 

Β α σ. Ο ί κ ο ν ο μ ί 5 ο υ, έν π. Θέμις 1 (1846) 189 - 224, μετάφρασις τής 

έκτεταμένης καί σοφής βιβλιοκρισίας τού Ζ α ο 1ί & τ ί α νοπ Ι,ίη^εηΐΐιαΐ 

(έκ τοΰ π. ΚπΙ. Ι&ΙΐΓβΰοΙιεΓ £. άεαίεοΐιε Κεο1ιί5\νί556η5θ1ι&£ΐ: 8/1884, 

794- 829 καί 1083-1087) επί τού τ. Α' τής ΗίεΙοίΓε άα άτοΐΐ ΐ3γζαηί:ίη 

1 Πρβλ. Παν. Ζέπον, έν ΜΕΕ 10, 1006, [X. Κλονάρην] έν π. Τίιεπιΐδ 
1 (1819) 211 καί Ί α κ. Β ι σ β ί ζ η ν, έν Ε’ΗέΙΙεηϊδίιιε οοηίειυροΓ&ΐη (έκτακτος 
πανηγ. τόμος 29 Μαΐου 1953), 202. 

* Τελευταία, χρονολογικώς, τοιαύτη επεξεργασία πρέπει νά θεωρηθή ή ύπό 
τοϋ Διονυσίου Πύρρου τοΰ Θετταλοϋ συνταχθεΐσα, τό 1827, έκ τής Έξαβί- 

βλου καί τοϋ Κώδικος Μολδοβλαχίας, τό χφ. τής οποίας άγνωστον τί άπέγινε’ πρβλ. 

Π. Ζέπου, Ή νεωτέρα ελληνική επιστήμη τοϋ αστικού Δικαίου (Άθ. 1954) 14, 
σημ. 7. 

8 Σ. θ'. Έν τή α' έκδ. τό βυζ. Δίκαιον εξετάζεται έν τφ Παραρτήματι, ύπό 
ιδίαν σελίδωσιν, 3-43. Έν τή β' έκδ. (1889 -1891) καί έν τή ν' (1896) τοϋ έργου 
του, ύπό τον τίτλον : Ιστορία καί εισηγήσεις τοϋ ρωμ. Δικαίου, θά παραλείψη μέν ό 
Νικ. Δη μα ρ ά ς τήν ανωτέρω ομολογίαν, ή άνάπτυξις όμως τής Ιστορίας τών πηγών 
τοϋ βυζ. Δικαίου (β εκδ. τ. Α' 327-365, γ'έκδ. τ. Α'315 - 352) παραμένει πενιχρά. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΔ' 5 



114 Δη μητριού Σ. Γκίνη 

του Μ ο γ ΐ γ 6 α ϊ 1 (Παρίσιοι 1843). Ό X. Κλονάρης έδημοσίευσεν 
ανώνυμος δλίγον προ τής Έπαναστάσεως, εν π. ΤΗέιηΙδ 1 (1816) 201- 212 

σύντομον, άλλ. αξιοπρόσεκτοι-, έπισκόπησιν, υπο τον τίτλον: Οοαρ - ά οειΐ 

8ΐΐΓ 1» Ιέ^εΐαίΐοπ ριπ ^οανετηβ ΑίφιιπΠιιιί 1ε5 £Γεο5 8α]ε(8 άε ΓΒ,ιηρίΓβ 

ΟΗΟΠΙΑΠ. 
Κατά τά τελευταία είκοσιπέντε έτη, πλήν τής ανωτέρω μνημονευθεισης 

'Ιστορίας του Γ. Π ε τ ρ ο π ο ΰ λ ο υ, εχομεν τάς συντόμους, άλλα πρωτο- 

τΰπους Ιστορίας των Πηγών : του Δημ. Π α π π ο ύ λ ι α, Εισηγήσεις του 

ρωμ- Δικαίου, τεΰχ. Α' εκδ. δ' (έπιστασίρ Π ε ρ. Κ. Β ι ζ ο υ κ ί δ ο υ, 

Θεσσαλονίκη 1933) §§ 23 - 25 = σ. 95 -102, του Γεωργίου 2. Μ α- 

ρ ι δ ά κ η, έν τή ΰπ’ αύτοΰ (και του X ρ. Π. Π ρ ά τ σ ι κ α) μεταφράσει 

των Γεν. 5Αρχών του Δικαίου τών Πανδεκτών του Ρ. Κ 0 £ ε 1 5 1) ε γ- 

£6Γ, τ. Α' (εκδ. β' Άθ. 1935) § 6α = σ. 36-51, τοΰ ίδιου, εν 
Έγκ’ Λεξ. Έλευθερουδάκη 3, 624-625, τοΰ Κ ω ν σ τ. Τ ρ ι α ν τ α φυλ- 

λ ο π ο ΰ λ ο υ, αύτόθι 5, 418-420, τοΰ ίδιου, έν ΜΕΕ 7, 914- 

918 τοΰ Γ Π ε τ ρ ο π ο ΰ λ ο υ, αυτόθι 10, 636 - 644, μετά βιβλιογρα¬ 

φίας, τοΰ Π. Β άλλη ν δα, έν Εηοίοΐ. Μίαηα 61 δοίεηζε, 1β«ετβ βά 

Μ«, Αρρεηάΐεε 1 (1938) 693-695, τοΰ Παν. Ζέπου, Ιν ΜΕΕ 10, 

1004-1006, τοΰ ίδιου, ΟτεεΚ Ε&νν, (Άθ. 1949), τοΰ Ν ι κ. Π α ν- 

ταζοποΰλου, ΑδροοΙ £βηέηι1 άε ΓένοΙαΗοη Μδίοπςηε άη άτοιί 

£Γ60, εν Κενιιε ίπίετη. άεε άτοίΐδ άε ΓαηΙίςμιίΙέ 5 (1950) 245-279, ιδίως 

255-263, τοΰ Διον. Ζακυθηνοΰ, Εε άοδροΐαί; άιι Μοτέε, 2 (Άθ. 

1953) 124-132. Πρβλ. και Π. Σ. Φ ω τ ι ά δ ο υ, Είσιτήριος λόγος είς την 

διδασκαλίαν τής ιστορίας τοΰ έλλ. Δικαίου έν Έπιστ. Έπετ Νομικής Σχο¬ 

λής Πανεπιστημίου Αθηνών 1 (1924-1925) 209-230, ιδίως 224 - 226. 

Ένταΰθα πρέπει νά καταταχθή καί τό Περίγραμμα ιστορίας του μεταβυζ. 

Δικαίου τοΰ Δημ. Γ κ ί ν η, έν ΕΕΒΣ 22 (1952) 33 - 59. 

§ 2. Εκδόσεις και διορθώσεις κειμένων. 

'Ως ποος τά βυζαντινά νομικά κείμενα, ούδεμίαν, άτυχώς, κυρίως είπειν 

κριτικήν εκδοσιν πηγών, γενομένην υπό Έλληνος, εχομεν νά σημειώσω μεν 1 

. Κατά τό Γ' Διεθνές Βυζ. Συνεδρίαν, έν 5 Αθήνα ις (1930), άνετέθη είς την 

Ακαδημίαν 5Αθηνών ή νέα κριτική έκδοσις τών Βασιλικών (πρβλ. 0°ηιρΐ6-Γ€ηΓΐα... 

ρατ α Γ Ο γ 1 α η ά ο 5, Άθ. 1932, 177, 199 καί 271 καί ΕΕΒΣ 7, 1930, 438). Η 

έκδοσις αδτη άνεβλήθη έπ’ αόριστον (πρβλ. ΠΑΚ 7, 1932, 144). Τήν κριτικήν έκδο¬ 

σή τών Βασιλικών άνέλαβεν εσχάτως δ καθηγητής τοΰ Πανεπιστήμιου ^Ογοπιπ^π 

της Όλλανδίας Η. I.. 8 ο 1ι ε 1 ί ε πι α, ής έκδόσεως — προβλεπομενης εκτασεως 19 

τόμων — έξεδόθη ήδη ό πρώτος: ΒωΐΚοοππη ΙΛτί ΕΧ. δβπββ Β. νοίιιωβη I: 

δοίιοΐίε. !η Η6γ. Ι-ΧΙ. Εάϊάίΐ: Η. ]. 8 ο Η ε 1ί β ιη ε (Οτοηιπ^η 1953). 
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εκδόσεις όμως κατ’ ευθείαν έκ χφ. δυνάμεθα άρκετάς νά μνημονεΰσωμεν : τό 

Ποίημα Νομικόν τοΰ Μ ι χ α ή λ Ά τ τ α λ ε ι ώ τ ο υ, υπό Λ. Σ γ ο ΰ τ α, 

έν π. Θέμις 8 (1861) 47-155, άναδημοσιευθέν υπό Ζέπων, 4ΘΚ 7, 

409-497, τήν Μελέτην περί -ψιλών συμφώνων, υπό τοΰ ί δ ί ο υ, έν π. 

Θέμις 3 (1847) 352-363, έκ τοΰ χφ. 179 τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης, 

(— Ζ έ π ω ν άΟΚ 7, 365 ■ 375), τά υπό τών Γ. Α. Ρ ά λ λ η καί Μ. 

Π ο τ λ ή κείμενα τής μνημειώδους έκδόσεως των τοΰ Συντάγματος τών 

θείων καί ιερών Κανόνων, τ. 1 - 6 (’Αθ. 1852-1859) καί δή τον Νομοκα- 

νόνα τοΰ Φωτίου, τούς Κανόνας τών Αποστόλων, τών Οίκουμ. Συνό¬ 

δων καί τών εξηγήσεων Ζ ω ν α ρ ά, Β α λ σ α μ ώ ν ο ς καί Ά ρ ι σ τ η- 

ν ο ΰ, τούς Κανόνας τών τοπικών Συνόδων, τάς κανό νικάς Έπιστολάς τών 

άγ. Πατέρων, άπαντα τ’ ανωτέρω επί τη βάσει διαφόρων χφ. τής Τρα- 

πεζοΰντος’ επίσης ικανά τών έν τ. 5 τοΰ Συντάγματος κειμένων, ως καί τό 

Σύνταγμα Ματθαίου τοΰ Β λ α σ τ ά ρ ε ω ς, επί τή βάσει διαφόρων 

χφ. Επίσης τήν Εκλογήν τών Ί σ α ύ ρ ω ν, υπό τοΰ Ά ν τ. Μ ο μ φ ερ- 

ράτου (Άθ. 1889), έκ τοΰ χφ. ΕΒΕ 1374. Διαφόρους Νεαράς καί δή : 

α) Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Θ' τοΰ Μονομάχου (1044) υπό Ί ω. Α. 

Β α λ α ω ρ ί τ ο υ, έν ΕΕΓΝ 5 (1885) 328 - 360, β) Ά λ ε ξ ί ο υ Α' τ ο ΰ 

Κ ο μ ν η ν ο ΰ, υπό Κ. Μ. Ρ ά λ λ η, Ζννεΐ ιιπειϋειΤε Νονεΐΐεη ά. Καί- 

56Γ5 ΑΙεχΐδ Κοπιηεηιΐδ (Άθ. 1898), εκ χφ. 88 Μονής τής Άγιας έν Άν 

δρω, πληρέστερον δέ υπό Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ, έν Ν. Έλλ. 17 (1923) 323- 

327, γ) τήν υπό τοΰ Ά ν τ. Μ ο μ φ ε ρ ρ ά τ ο υ, έν ΕΕΠΑ 1913, 99- 

114 ελληνικήν Νεαράν τοΰ βασιλέως τών Νορμάννων Ρογήρου Β' τοΰ 

1150, δ) την υπο τοΰ Φιλ. Γεωργιάδου, έξ ετέρου χφ. άναδημο- 

σιευθεΐσαν Νεαράν 84 Ί σ α α κ ί ο υ Β', έν ΠΑΚ 12 (1937) 510-517. 

Πρβλ. τοΰ ί δ ί ο υ : Τό έκ συγγένειας αίματος ζ' βαθμοΰ κώλυμα γάμου 

καί ή πρόσταξις έτους 1186 αύτοκρ. Ίσαακίου Β' τοΰ Αγγέλου, έν Πραγμ. 

Άκαδ. Αθηνών, 6 άριθ. 2, ε) περί τά πεντήκοντα χρυσόβουλλα, άναδημο- 

σιευθέντα υπό Ζ έ π ω ν, έν ΙΟΚ 1,609-709, έκδοθέντα πάντα, πλήν 

ενός, τό πρώτον υπό Ελλήνων, ών ό κατάλογος παρατίθεται αυτόθι, σ. 

VI - νίΓ είναι δέ οΰτοι οί : Ά λ. Εύμορφόπουλος-Λαυριώ- 

τ η ς, Γ ρ. Μ π ο υ ρ ν ι ά ς, Γ. Σ μ υ ρ ν ά κ η ς, Κ. Κ α ν ε λ λ ά κ η ς, 

Τ. Σ α κ ε λ λ ί ω ν, Κ. Ν. Π α π α μ ι χ α λ ό π ο υ λ ο ς, Κ. Ζ η σ ί ο υ, 

Ν. Β έ η ς, Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Α. Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς - Κ ε ρ α μ ε ύ ς, Σ. 

Κ ο υ γ έ α ς, Ν. I. Π α π α δ ά κ η ς, Σ π. Λ ά μ π ρ ο ς καί Κ. I. Δυο- 

β ο υ ν ι ώ τ η ς, ς-) διάφοροι διατάξεις βυζ. αύτοκρατόρων, έγκατεσπαρμέναι 

εις τά υπο τών Ζεπων, εν άΟΚ 1, σ. VII ύποσ. 3 αναγραφόμενα συγγράμ¬ 

ματα τών Σωφρονίου Κ α λ λ ι γ ά, Έ μ μ. Κ ρ η τ ι κ ί δ ο υ, Α. 

Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Μ. Γεδεών, Στ. Κυριακ ι¬ 

δού, Γ. Σ μ υ ρ ν ά κ η καί Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ, ζ) Ό Δ η μ. Γ κ ί ν η ς, 
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εν ΕΕΒΣ 12 (19Β6) 411-413, δίδει τον πίνακα περιεχομένων ανεκδότου 

καί αγνώστου Ιδιωτικού εγχειριδίου εκ του χφ. 78 (209) Μ. Ιβηρων, η) 

του Μ. Γ ε δ ε ώ ν δημοσιεύονται αποσπάσματα — ποινικού περιεχομένου 

— Νομοκάνονος εκ ΓεΟσημανή Αρσενίου και Διονυσίου, εν 

Άρχ. Έκκλ. καί Κανον. Δικαίου 5 (1950} 5-13, των τελών του ιη' ή 

αρχών του ιθ' αίώνος, έκ χφ. 84 Μετ. Παν. Τάφου Κωνσταντινουπόλεως, 

,ή) τ ο ύ ί δ ί ο υ, έν Έκκλ. Άληθ. 38 (1918) 45-47, Δυο καν. διατάξεις 

του ιη' αίώνος *, η) του Δ. Γκίνη, οϊ Νόμοι Ίουλιανου τοϋ Άσκαλωνί- 

του, εκ του χφ. 25 του Μετ. Παν. Τάφου έν Κωνσταντινουπόλει, έν ΕΕΒΣ 

13 (1937) 187- 191. 
Πλούσιος παρουσιάζεται ό κατάλογος αναδημοσιεύσεων βυζ. νομικών 

κειμένων" εις δύο τινά άπέβλεπον αί αναδημοσιεύσεις αύται : είτε εις την 

παρακίνησιν προς την σπουδήν τού βυς. Δίκαιου, είτε εις πρακτικούς σκο 

πούς, διά την ύποτι-θεμένην εφαρμογήν τού βυζ. Δικαίου παρ ημΐν, κατα 

τό Διάταγμα τής 23 Φεβρ. 1835. Είς τήν πρώτην κατηγορίαν πρέπει νά 

κατατάξωμεν τάς ανατυπώσεις τού Λ. Σ γ ο υ τ α, απασας εν π. Θέμις, 

ήτοι : α) τήν Μελέτην περί ίδικών αγωγών (1/1846, 117 - 126), έκ τών 

ΟδδΟΓναίΐοηοδ ]αηβ §;Γ£0οο-Γθΐημηϊ (Λειψ. 1830) 51 - 75, τού Ο. Ε. 

Ηοίτηβαοΐι, μετά προλόγου, έν μεταφράσει, έκ τής ΠίδΙοίΓΟ άα άι-οΐΐ 5γζππ- 

ΐίη τού Μ ο Π γ 6 μ ί1. (τ. Α' Παρίσιοι 1843) 169 - 171, άναδημοσιευΟει- 

σαν, μετά τού προλόγου, υπό Ζ έ π ω ν, έν ΙΟΚ 3, 361 - 369, β) την 

«Σύντομον διαίρεσιν τών νεαρών τού Τουστινιανού» (2/1846, 388 - 392) εκ 

τών Ανεκδότων τού Ο. Ε- Η ο ί τη 6 α ο 1ι (II, Λειψ. 1840) 234-237, 

γ) τήν ΰπ’ άρι9. XII Νεαράν Κωνσταντίνου τού Πορφυρο¬ 

γέννητου (5/1852, 372-375) έκ τών αυτών Ανεκδότων (II, 270 έπ.), 

άναδημοσιευΌεΐσαν υπό Ζέπων, έν ΙΟΚ I, 235*238 και δ) την Πρα¬ 

γματείαν περί χρηματίου (4/1848, 442-455) έκ τών αυτών Ανεκδότων (II, 

247-260), άναδημοσιευΟεΐσαν υπό Ζέπων, έν ΙΟΡ 3. 343-357. Η 

σπουδαιότερα όμως τών αναδημοσιεύσεων τής κατηγορίας ταύτης είναι τό 

δκτάτομον Ιιΐ5 ΟΓεεοο-ΓΟίηειηιιηι τών Ί ω. καί Παν. Ζέπων (ΆΟ. 

1931)" μετά νέων προλόγων τών είρημένων εκδοτών, μετά πλήρους βιβλιο¬ 

γραφικής ένημερώσεως καί μιετά τών προλόγων τών αρχικών εκδοτών, ανα¬ 

δημοσιεύονται, έκ τών άρίστοον εκδόσεων : αϊ Νεαραί καί τα χρυσόβουλα 

τών μετά τον Ιουστινιανόν αύτοκρατόρων, ή Εκλογή τών Τ σ α ύ ρ ω ν, 

οί Νόμοι Γεωργικός, Ναυτικός και Στρατιωτικός, ο Πρόχειρός Νομος, η 

Επαναγωγή, τό Έπαρχικόν Βιβλίον, αΐ Εισηγήσεις τού Θεοφίλου, 

1 'Η πρώτη (ίσως επί πατρ. Ίερεμίου Γ ) μνημονεύει, δτι έν τοΐς χωριοις 

Στενίμαχος καί Άμπελιανοΰ Θράκης, ύπόντων μόνον δηλέων τέκνων, συγκληρονο¬ 

μούν οί αδελφοί, έξάδελφοι καί ανεψιοί τοΰ άποβιώσαντος. 

Τό βυζαντινόν καί μεταβυζαντινόν Δίκαιον 

αί Ροπαί, αί μονογραφίαι περί πεκουλίων καί περί ίδικών αγωγών, ή 

Πείρα Εύσταάίου τού Ρωμαίου, ή Επιτομή Νόμων, ή Σύνο- 

ψις Βασιλικών, ή Έπηυξημένη Επαναγωγή, ή Έπηυξημένη Εκλογή, ή 

Εοΐο^'μ ζά ΡγοοΙιϊγοπ ηιηίζίζ, ή Μικρά Σύνοψις, ό Ηύξημένος Πρόχειρος, 

ή Μελέτη περί ψιλών συμφώνων, ή Σύνοψις τών Νόμων τοΰ Ψ ε λ λ ο ύ, 

τό Ποίημα Νομικόν τού Μιχαήλ ’Α τ τ α λ ε ι ώ τ ο υ, επιλογή 26 απο¬ 

φάνσεων Δημητρίου τού Χωματιανοΰ, ό Πολιτικός Κώδιξ τής 

Μολδοβλαχίας, ο Κώδιξ Πολιτικός τής Ούγγροβλαχίας καί, τέλος, Συλλογή 

τοπικών νομικών εθίμων" ή τελευταία αύτη Συλλογή εθίμων αποτελεί κατά 

μέγα μέρος πρωτότυπον εργασίαν, γενομένης άναχωνεύσεως τών προγενεστέ¬ 

ρων σχετικών εργασιών τών Ε· Ο. ν ο η Μ α ιι γ ε γ, Π. Κ α λ λ ι γ ά, 

Λ. Χρυσανθοπούλου, ως καί τών μεταγενεστέρους δημοσιευθέντων 

κειμένων εθίμων — κυρίως τών Μ. Μ ι χ α η λ ί δ ο υ - Ν ο υ ά ρ ο υ καί 

Δ η μ. Π α σ χ ά λ η. Ούτω, είς τούς οκτώ τούτους τόμους, είς σχήμα 8ον 

μέγα, έκ σελίδων 4500 καί πλέον έν συνόλφ καί είς τιμήν προσιτήν *, οί 

Ιωάννης καί Παναγιώτης Ζ έ π ο ι προσέφεραν είς τούς "Ελλη¬ 

νας, κυρίως, νομικούς βυζαντινολόγους, αλλά καί είς τούς αλλοδαπούς τοιού- 

τους, ολόκληρον σχεδόν τήν συλλογήν νομικών βυζαντινών κειμένων 8, ήτις 

προηγουμένως καί δυσεύρετος ήτο, καί, λόγιρ τής τιμής, δυσαπόκτητος ®. 

Είς τήν δευτέραν κατηγορίαν τών αναδημοσιεύσεων, ήτοι διά πρακτι- 

1 Ή αρχική τιμή τών οκτώ τόμων είχεν ορώδη τό 1931 είς δρ. 2000, ήτοι είς 

133 χρυσάς δραχμάς* δείγμα της αδιαφορίας τοϋ νομικού ημών κόσμου αποτελεί 

ασφαλώς τό γεγονός, δτι τό 1940 ήναγκάσδη ό έκδοτικός οίκος νά ύποβιβάση τήν 

τιμήν τών οκτώ τόμων είς 500 δραχμάς, ήτοι είς 12.50 χρυσάς δραχμάς (έκπτω- 

σις 92°/0). 

2 «...έν τ$ ίπιϋνμία των όπως εύρντέρα, εφ’ οοον είναι δυνατόν, καταστή ή διά- 

δοσις τών προς ερευνάν κειμένων τοϋ βνζ. δικαίου..ΘΟΚ. 1, σ. V). 

8 Πρβλ. βιβλιοκρισίαν υπό Ρ γ. Ό δ 1 £ ο γ, έν ΒΖ 32 (1932) 245 - 246. 'Επί τή 

έκδόσει τοϋ Α' τόμου, περιέχοντος τάς Νεαράς καί τά Χρυσόβουλλα, έν τω οποίος 

τόμο; έξεδηλώδη ιδιαιτέρα πρωτοβουλία τών Ζ έ π ω ν, προς άνεύρεσιν 50 χρυσοβούλ- 

λων έγκατεσπαρμένων είς πολλά βιβλία καί περιοδικά (ΚΡΚ. 1, 609-709) τό π. Θέ¬ 

μις (42, 1931, 576) ανήγγειλε τήν εναρξιν τής μνημειώδους ταύτης έκδόσεως διά 

τών έξης: «'Ο εκδοτικός οίκος Γ. Φέξη καί Υίον είχε την καλήν εμπνευσιν νά προβή 

εις την έκδοοιν τών μεταϊονατινιανείυον νομοϋετικών κειμένων, διά τον άνά χειρας <5έ 

πρώτου τόμον γίνεται ή έναρξις τής δημοσιενσεως αυτών, επιμελεία. τών κ.κ. Ί. Ζέπου 

καί Π. Ζέπου, έργαο&έντων επί τη βάσει κυρίως τής έκδόσεως τον Ζαο1ΐ3.ΓΪ& 

νοη Ι,ίηο'θηΐόπΐ, οντινος αί σνί.λογαί ήοαν δυσεύρετοι καί ώς εκ τούτον άγνω¬ 

στοι, ώς μή ώφειλεν, εις τούς °Ελληνας νομικούς». "Οταν ή ωραία προσπάθεια τών 

Ζέπων έγένετο δεκτή διά τής ανωτέρω παγεράς βιβλιοκρισίας υπό τοϋ αρχαιότερου 

καί σπουδαιοτέρου τών έν δράσει νομικών περιοδικών τής Ελλάδος, νομίζοη δτι ή 

εν αυτή ιρράσις : «ώ; μή ώφειλεν», παρεϊλκε. 
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Τό βυζαντινόν καί μεταβυζαντινόν Δίκαιον 

κούς λόγους, πρέπει νά καταταχτούν τά Ινστιτούτα του Θ^ε ο φ,ί λ ο υ υπό 

του Γ. Α. Ρ ά λ λ η (Άθ. 1836), ή έκδοσις των Βασιλικών (μόνον τό κεί¬ 

μενον) υπό των Γ. καί Κ. Δυοβουνιώτου (Άθ. 1903) είς πέντε 

τόμους, ή έκδοσις τής Πείρας Ευσταθίου του Ρ ω μ α ί ο υ και των 

Νεαρών τών μετά τον Ιουστινιανόν αυτοκρατόρων (Άθ. 1902- 1903) υπό 

του Η 0). Ζ έ π ο υ, ή υπό του ίδιου μνημειώδης έκδοσις τών Βασι¬ 

λικών, είς πέντε τόμους, είς δυο εκδόσεις (α 1896- 1900, β 1910-1912) 

μετά παραθέσεως νομολογίας και σχολίων, αι εκδόσεις τής Εξαβίβλου^ του 

Ά ρ μ ε ν ο π ο ΰ λ ο υ : α) έν μεταφράσει υπό του Κ ω ν σ τ. Κ λ ο ν ά ρ η 

(Άθ. 1833) έκ τής έκδόσεως Κ £ ί 1 ζ, β) έν πρωτοτυπφ (Άθ. 1835), 

αποτελούσα επίσημον έκδοσιν τής Κυβερνήσεως ', γ) έν πρωτοτυπφ μετά 

μεταφράσεως καί σχολίων υπό του Θ. Ν. Φλογαΐτου, ως 4ος τόμος 

τών Δικαστικών Νόμων τής Ελλάδος (Άθ. 1888), δ) έν πρωτοτΰπφ ΰπό Ζ. 

Ν ο υ τ σ η (Άθ. 1872) καί ε) ΰπό Ν. X α ρ ι σ ι ά δ ο υ (Κωνσταντινου- 

πολις 1885). Ενταύθα δΰναται νά σημειωθή, άτε γενομένη ΰπό "Ελληνος, 

ή ΰπό του Σ π. Δ ε σ τ ο ΰ ν η είς την ρωσσικήν μετάφρασις τής Έξαβί- 

βλου τής μεταφράσεως του Ά λ. Σπανό ΰ, έκ τής έκδόσεως 1766, μετά 

πολλών διορθώσεων, βάσει άρχαιοτάτου κειμένου, σωζομένου έν τή Βιβλιο¬ 

θήκη Πετρουπόλεως* ή παράφρασις αυτή του Δ ε σ τ ο ΰ ν η έξεδόθη τό 

1831 ΰπό τής Ρωσσικής Γερουσίας 1 2 3 *. Ό Ά μ ί λ κ α ς Σ. Α λ ι β ι ζ α¬ 

τό ς έξέδωκεν είς στερεότυπου έκδοσιν (α' έκδ. 1923, β' έκδ. 1949), ΰπό 

τον τίτλον : Οί ιεροί Κανόνες καί οί έκκλησιαστικοί Νόμοι, έκ τής έκδόσεως 

του Συντάγματος Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή, μετά συμπληρώσεων έκ τής έκδό¬ 

σεως Ε. Ε α α ο Η £ γ 1 (Ρίβ Καποηεδ ά. αΙίΕίΓοΙιΙίοΕοη ΟοηζΐΚβη, Λειψ. 

1896) τά κείμενα τών Κανόνων τών οΐκουμ. καί τοπικών Συνόδων καί των 

αγ. Πατέρων. Πάσαι αί έκδόσεις αΰται τής δευτέρας κατηγορίας δεν ενδια¬ 

φέρουν την παρούσαν έπισκόπησιν ώς γενόμεναι, οΰχί προς προαγωγήν τής 

έρεΰνης του βυζ. Δικαίου, αλλά διά πρακτικούς σκοπούς. 

Αί πρωτότυποι όμως έκδόσεις — έκ χειρογράφων βυζ. νομικών πηγών 

προσκρούουν κυρίως είς την άγνοιαν, κατά κανόνα, τής παλαιογραφίας, ΰπό 

τών Ελλήνων Νομικών. Ή δυσχέρεια δμως αΰτη υποχωρεί βαθμιαίος, έφ’ 

οσον προχωρούμεν είς εγγυτέρους προς ημάς αιώνας, προκειμένου περί τών 

πηγών του Μεταβυζαντινού Δικαίου 5. Διά τούτο η έκδοσις τών πηγών του 

Δικαίου τής περιόδου ταΰτης καθίσταται άφθονωτέρα, παρατηρείται δέ μεί- 

1 Περί της έκδόσεως ταΰτης, γενομένης είς 1000 αντίτυπα, πρβλ. 1 α κ. Βί¬ 

ο β ί ζη, έν ΤΑ 163 -172. 

2 Πρβλ. Ή λ ί α Τσιτσέλη, Κεφαλληνιακά Σύμμικτα 1 (Άθ. 1904), 138. 

3 Περί τών πηγών της περιόδου ταΰτης καθόλου, πρβλ. Δ η μ. Γκινη, Περί¬ 

γραμμα, έν ΕΕΒΣ 22 (1952), 33 - 59. 

ζων συμμετοχή Ελλήνων μή νομικών, αλλά φιλολόγων ή ιστοριοδιφών *. 

Κατά τήν περίοδον ταΰτην αί πηγαί περιορίζονται είς Νομοκάνονας, είς 

παραφράσεις προγενεστέρων τοιοΰτων ή τής Έξαβίβλου καί είς τήν γραπτήν 

διατυπωσιν τών νομικών εθίμων, ιδίως είς τάς νήσους του Αιγαίου. Σπου¬ 

δαιότατη επίσης πηγή τής περιόδου ταΰτης είναι αί αποφάσεις τών εκκλη¬ 

σιαστικών δικαστηρίων, κατεχωρημέναι συνήθως εις τούς κώδικας μητροπό¬ 

λεων καί, τέλος, νοταριακαί πράξεις είτε εις κώδικας μητροπόλεων καί νοτα¬ 

ρίων, είτε μεμονωμένοι. Τάς νεαράς και τά χρυσόβουλλα τών βυζ. αύτοκρα- 

τόρων θ’ αντικαταστήσουν κατά τήν περίοδον ταΰτην οί προνομιακοί ορι¬ 

σμοί καί τά βεράτια τών σουλτάνων καί αί εγκύκλιοι, διατάξεις, σιγίλλια, 

λΰσεις κλπ. τών πατριαρχών καί μητροπολιτών. 

ΌΚωνστ. Σάθας έδημοσίευσε τήν ελληνικήν μετάφρασιν τών 

Άσσιζών τού Κατωτέρου Συμβουλίου (αρχών ιγ' αίώνος) έν Μεσ. Βιβλιο¬ 

θήκη 6, 1-497, έκ δΰο χφ. τής Έθν. Βιβλιοθήκης Παρισίων (§Τ. 1390 καί 

δΐιρρί. §τ. 465) τήν «Διάταξιν Κύπριαν» (τού 1260) αυτόθι 6, 499-513, 

έκ τού χφ; 1391 τής ιδίας Βιβλιοθήκης, τΰπους βυζ. συμβολαίων, έκ τού χφ. 

2509 τής αυτής Βιβλιοθήκης, αυτόθι 6, 605 - 640, ώς καί κείμενα κρητικών 

διαθηκών (τών ετών 1486- 1504) αυτόθι, 6, 654-692. Ό έλληνοαμερικανός 

Ρ £ ί £ γ IV. Τ ο ρ ρ ί η §, Εοιιάαΐ ΙηδίΕιιίίοηεδ 35 Γενεαίεά ίη Πιε 

Αοδδί505 ο£ Κοηΐ3ΠΪ3 (Φιλαδέλφεια 1949) μετέφρασεν αγγλιστί, μετ’ έκτετα- 

μένων σχολίων του (σ. 103- 177) καί βιβλιογραφίας (σ. 179- 186) έκ τής σω· 

ζομένης ένετικής διασκευής τάς Άσσίζας τής Ρομανίας (τών αρχών τού ιδ' 

αίώνος), έκδόσεως τού Ο. Κ. 0 ς ο ιι γ 3 (1930). Ό Π έ τ ρ ο ς Κ α λ ο ν ά- 

ρ ο ς αναδημοσιεύει (1940) τό Χρονικόν τού Μορέως, τό όποιον, καίτοι μή 

νομικόν κείμενον, περιέχει ένδιαφεροΰσας ενδείξεις περί τών Άσσιζών 2. Πί- 

1 Κατόπιν έκφρασθείσης ευχής ΰπό τοΰ Η' Διεθνούς βυζ. Συνεδρίου, συνετά- 

χθησαν υπό τοΰ Ρ γ. Ό δ 1 £ ε γ, κανόνες έκδόσεως βυζ. κειμένων, έν 8ΒΝ 7 (1953), 

55-60. Πρβλ. καί Α. Σιγάλα, έν Αοίβε (1η ΙΙΙε Οοη^τεε ΐηίετη. άε5 έίικίεβ 
6γζ3ηίΐηβ5 (Άθ. 1932), 340-343. Περί δέ τής περιγραφής χφ. βλ. έν 8ΒΝ 7 (1953) 

87 - 92 τάς οδηγίας τοΰ Η. ΟετεΙΐη^θΓ. Συνιστώ ιδιαιτέρους την μελέτην τών 

κανόνων καί οδηγιών τοΰτων είς τούς νομικούς, στερούμενους συνήθχος παλαιογρα- 

φικής καί διπλιοματικής προπαιδεΰσεως. Περί τών καθιερωμένοι κριτικών σημείων 

κλπ. κατά τήν έκδοσιν κειμένου ν, πρβλ. ΙΙηΐοη Αεπάέηιϊςιιε ΙπίεΓπμΙϊοη&Ιε. Επι- 

ρΐοί άεε εί^πεε οπ'Οςυεε, όϊδροείίίοη <3ε Γ&ρρ&ι-&1 άαη3 Ιεε έάΐίίοηε 5ανίΐηΙε5 

άε ΙεχΙεβ, 1α1ΐη3 εί £τεε3. Οοη$εΐΐ5 εΐ Γεεοιυηι&ηόίΐΐΐοηβ (Ρ&Π3 1932). 

2 Πρβλ. Παν. Ζέπον, έν ΕΕΒΣ 18 (1948), 202 - 220 καί Δ η μ. Γκίνην, 

αυτόθι, 22 (1952), 41. Ενδιαφέρουσα είναι ή γενομένη προσφάτως υπό τοΰ Πολύ¬ 

χρονη Κ. Ένεπεκίδου (έν ^Ητόιιοίι ά. όείειτείοΐιίβείιεη 6γζ&ηί. ΟεδεΙΙ- 

3θίι&ί1 2/1952, 178) άνακάλυψις δτι, διά λογαριασμόν τοΰ πρώτον έκδόσαντος τό 

Χρονικόν τοΰ Μορέως Β ιι ο 1ι ο η, την αντιγραφήν έκ τοΰ χφ. Κοπεγχάγης έκαμαν 

οΐ αδελφοί Χριστόδουλος καί Κωνσταντίνος Κλωνάρης, σπουδάζον- 
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νακα περιεχομένων νομοκάνονος του ιγ' αΐώνος, έκ χφ. 1377 ΕΒΕ, έδημο¬ 

σίευσεν ό Ά ν τ. Μομφερράτος, έν ΔΙΕΕΕ 4 (1892) 309-331. Ο 

Λ. Σ γ ο ύ τ α ς, έν π. Θέμις 7 (1856) 246-257, δημοσιεύει απόσπασμα έκ 

νομοκάνονος του Κουνά λ η Κριτοποΰλου (των τελών του ιε αιώ- 

νος), έκ του Συντάγματος του Ματθαίου Βλαστάρεως και τής 

Έξαβίβλου, οδέ Σιυφρόνιος Εύστρατιάδης, έκ του χφ. 84 

τής Μονής Βλατέων (Θεσσαλονίκης) έν π. Γρηγόριος ο Παλαμάς 3 (1919) 

138-145, τον πίνακα περιεχομένων του ίδιου Νομοκάνονος \ Τον πρόλογον, 

τον πίνακα περιεχομένων καί τι να κεφάλαια έκ τής αρχικής μορφής του Νο¬ 

μοκάνονος του Μ α λ α ξ ο ΰ (1561) έδημοσίευσεν ό Κωνστ. Δυοβου- 

ν ι ώ τ η ς : Ό Νομοκάνων του Μανουήλ Μαλαξού (Άθ. 1916) 19, 28-54, 

60-61 καί 71-88. Έκ των άφθονων παραφράσεων του ανωτέρω Νομοκά¬ 

νονος του Μαλαξού (περί ών πρβλ. Δ η μ. Γ κ ί ν η ν, έν π. Ελληνικά, 

8/1935, 29- 47) έκτεταμένον απόσπασμα έδημοσίευσεν ό Λ. Σ γ ο ύ τ α ς, 

έν π. Θέμις 7 (1856) 165 - 246, έ'τερα ό Κωνστ. I. Δυοβουνιώτης, 

έν Νομοκανονικαί Μελέται Α' (Άθ. 1917) 167- 186, έτερα, έκ του χφ. ΕΒΕ 

1400, ό Δ η μ. Γ κ ί ν η ς, έν ΕΕΒΣ 19 (1949) 221 - 228 και έτερα ό Μ. 

Γεδεών, έν Έκκλ. Άλ. 19 (1899) 192- 194,230-232 καί 261-263, 

τον δέ πρόλογον ό Κ. Δυοβουνιώτης, Ό Νομοκάνων κλπ. 20-21. 

Πίνακα περιεχομένων παραλλαγής του ίδιου Νομοκάνονος δημοσιεύει ό Ξ. 

Σ ι δ ε ρ ί δ η ς, έν ΠΕΦΣΚ 30 (1908) 196-204, έτέρας δέ παραλλαγής τον 

πίνακα, έκ κεφ. 285, έκ χφ. τής έν ’Άνδρφ Μονής Παναχράντου, του 1689, 

δ Έ μ μ. I. Καρπάθιος έν π. Εκκλησία 17 (1939) 27 -29, 53-54, 

60-61, 77-78, 85-86, 93-94 καί 106 - 107. Έτέραν παραλλαγήν Νομο¬ 

κάνονος τοΰτου δημοσιεύει δ Χρυσόστομος Θέμελης, εν Άρχ. 

Έκκλ. καί Καν. Δικαίου 8 (1953) 143-156, 231-246, τής έκδόσεως μελλου- 

σης νά συνεχισθή. 'Ωρισμένα κεφάλαια τής Βακτηρίας Αρχιερέων (1645) 

του άρχιμ. Ιακώβου Τωαννίνων δημοσιεύει δ Δ η μ. Γ κ ί ν η ς, εν 

ΕΕΒΣ 19 (1949) 218-220, τον δέ πίνακα περιεχομένων καί τά προοίμια 

παραλλαγής τής Βακτηρίας ταυτης, υπό του μονάχου Νεοφύτου (περί 

τό 1703) έδημοσίευσεν δ Ά ν τ. Μομφερράτος, έν ΔΙΕΕΕ 3 (1889) 

129- 218. Ή «Διασάφησις τής πατά τριμοιρίαν κληρονομιάς έννόμου ΰπο- 

θέσεως» του Γεωργίου Σπαντωνή (1721) έδημοσιεύθη ΰπδ Μ. 

Γ ε δ ε ώ ν, έν Έκκλ. Άλ. 3 (1882- 1883) 172-173 καί, πληρέστερον, υπό 
Σωφρονίου Ευστρατιάδου, έξ άλλου χφ., εν π. Έκκλ. Φάρος 

3 (1909) 452 - 455. Τό Πρόχειρον Νομικόν τοϋ επισκόπου Καμπανίας Θεο- 

τες τότε έν Παρισίοις, ώς μνημονεύει τό ύπ’ άριθ. δΐιρρί. §;τ. 901 (φ. 5) χφ. τής 

Εθνικής Βιβλιοθήκης Παοισίων. 

1 Πρβλ. Δ η μ. Γκίνη, έν ΤΑ 174 ύποσ. 4 καί έν ΕΕΒΣ 22 (1952) 42. 
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φίλου (περί τό 1785) έδημοσιευθη τό 1887, ένΚωνσταντινουπόλει, άτυχώς 

μετ’ αυθαιρέτων διορθώσεων καί πολλών παραλείψεων, υπό Ά λ. Ταπει¬ 

νού καί Κωνστ. Βασιλειάδου1. Ό Παν. Ζέπος έδημοσίευσε 
τό Συνταγμάτιον Νομικόν του Αλεξάνδρου Τ ω ά ν ν ο υ Ύ ψη¬ 

λά ν τ ο υ βοεβόδα (1780), μετ’ άξιολόγου είσαγιογής (σ. 1 - 38) καί εκτετα¬ 

μένης άρίστης ιστορικής άνασκοπήσεως (σ. 39-141) τών έν αυτφ θεσμών 

(Πραγματεΐαι Άκαδ. Αθηνών Α' 2, 1936). Πρβλ. ευμενεστάτην έκτεταμέ- 

νην κριτικήν υπό Ί ω. Σ ό ν τ η, έν ΑΙΔ 4 (1938) 70- 142.Ό αυτός Παν. 

Ζέπος έδημοσίευσεν, αυτόθι 9 (1942) 61-69, απόσπασμα (τίτλος ΚΔ' : 

περί προικώων πραγμάτων) έκ του Νομικού Προχείρου του Μιχαήλ 

Φ ω τ ε ι ν ο π ο ΰ λ ο υ (1765) καί δ ΐ δ ι ο ς αυτόθι 16 (1953) 209 - 212, 

έτερον απόσπασμα «περί χρήσεως καί ενοικίου» έκ του αυτού Προχείρου. Ό 

Σωφρόνιος Εύστρατιάδης έδημοσίευσε τον πίνακα περιεχομέ¬ 

νων καί τινα άποσπάσματα τού Πανδέκτου τού Νικολάου Καρατξά 

(περί τό 1785) έν π. Έκκλ. Φάρος 6 (1910) 81-111. Ό Ναυτικός Νόμος 

τής “Υδρας (1804) έδημοσιευθη υπό τού Γ. Κ ρ ι ε ζ ή, Τστορία τής νήσου 

“Υδρας (Πάτραι 1860) 72- 81, δ δέ Νόμος τής “Υδρας (1818) υπό Ά ν τ. 

Λιγνού, έν Άρχείω Κοινότητος “Υδρας 6 (1925) 39 - 52 καί υπό Ί ω ά ν- 

ν ο υ Μ α ν ι α τ ο π ο ύ λ ο υ, Τό ναυτικόν δίκαιον τής "Υδρας, (1757 - 

1821), Άθ. 1939, 101 * 114. 

Όρισμούς κλπ. Πατριαρχών, ώς καί συνοδικός αποφάσεις καί έγκυ- 

κλίους Μητροπολιτών έδημοσίευσε κυρίως δ Μ. Γεδεών, έν τή συλλογή 

του: Κανονικαί Διατάξεις, τ. 1 - 2 (Κωνσταντινούπολή 1888-1889). Ό 

ίδιος, έν Έκκλ. Άλ. 8 (1887 -1888) 215 - 219, 224-228 καί 233 - 236, 

έδημοσίευσε διαφόρους περί προικοδοσίας έπαρχιακάς καί πατριαρχικός δια¬ 

τάξεις. Ό Ί ω. Σ τ α υ ρ ί δ η ς έδημοσίευσε Συλλογήν πατριαρχικών καί 

συνοδικών έγκυκλίων, κλπ. (Κωνσταντινούπολή 1900) ’ επίσης δ Μ. Κ α λ ι ν- 

δ έ ρ η ς, Τά λυτά έγγραφα τής Δημ. Βιβλιοθήκης Κοζάνης (Θεσσαλονίκη 

1951), έδημοσίευσεν έγκυκλίους μητρ. Κοζάνης. 

Σουλτανικούς δρισμούς (άχτναμέδες) καί βεράτια περί προνομίων έδη¬ 

μοσίευσε κυρίως ό Μ. Γεδεών, Επίσημα γράμματα τουρκικά άναφερό- 

μενα εις τά εκκλησιαστικά ημών δίκαια (Κωνσταντινούπολή 1910), έπίσης 

δ Κ. 3Ά μ α ν τ ο ς, έν Έπ. Χρ. 5 (1930) 208-209, δ ίδιος, έν π. 

Ελληνικά 9 (1936) 103- 166 καί έν ΠΑΚ 10 (1935) 44-54, δ Δημ. 

Π α σ χ ά λ η ς. Ή "Ανδρος 2 (Άθ. 1927) 109 - .110, δ ΐ δ ι ο ς έν π. Άν- 

δριακά Χρονικά 1 (1948) 120-150, δ Δ. Χαβιαράς, Σουλτανικά φιρ- 

μάνια περί τών προνομίων τής νήσου Σύμης καί τών νοτίων Σποράδοον, έν 

ΑΙΕΕΕ 6 (1901) 321 - 350, ϊδίο3ς 331 -347, Ό X ρ. Μ α υ ρ ό π ο υ λ ο ς. 

1 Νέαν, κριτικήν, έκδοσιν τούτου ετοιμάζει ό Δημ. Γ κ ί ν η ς. 



122 Δημητρίου Σ. Γκίνη 

Τουρκικά έγγραφα άφορώντα την ιστορίαν τής Χίου, (1920), δ Γ. I. 01- 

κονομίδης, Βεράτιον και φιρμάνιον μητροπόλεως Κρήτης τοΰ 1775, έν 

π. Χριστ. Κρήτη, 2 (1913) 109-120, ή Ιωάννα Ζ. Στεφανόπολι, 

1,65 ιΐ65 άε ΡΕ^έε, ΙειίΓδ ρπνίΐέ^εδ ανεε άοεαπιεπίδ εί ηοΐεε δίαίΐδίΐ- 

ςιιεδ (Άθ. 1912)* περιληπτικήν μετάφρασιν βλ. υπό Μ ι λ τ. Καραβο- 

ν. υ ρ ο ΰ, Των Σποραδών νήσων τά δίκαια καί προνόμια έν Έκκλ. Άλ· 32 

(1912) 381-388, 397-406, 419-424, 467-468, δ Π. Ζερλέντης, 

Γράμματα των τελευταίων Δουκών τοΰ Αιγαίου Πέλαγους (Έρμ. 1924)' επί¬ 

σης έν ΒΖ 13 (1904) 136- 357 και έν ΔΙΕΕΕ 9 (1926) 97- 116, δ Μ. Μ α- 

λ α ν δ ρ ά κ η ς έν π. Ελληνικά 10 (1937 - 1938) 319 - 402, δ Πέτρος 

*Ι ω ά ν ν ο υ, αυτόθι 5 (1930) 221 - 219, δ Α. Σ ι γ ά λ α ς, έν π. Μακεδο¬ 

νικά 1 (1940) 277 - 323, δ Παν. Ζ έ π ο ς, έν ΑΙΔ 11 (1944) 49- 91, δ 

Σ. Θ. Θεοφανείδης, έν ΑΘΛΓΘ 14 (1947- 1948) 353-355, δ Φ ι λ. 

Γ ε ω ρ γ ί ο υ, Ειδήσεις ιστορικά! περ! τής Εκκλησίας τής Κΰπρου (1875) 

136 έπ. ό Ά θ. Κομνηνός-Ύψηλάντης, Τά μετά την άλωσιν 

(Κωνσταντινούπολή 1870) 541-546 κλπ. δ Βασίλειος Σκαφιδάς, 

Φιρμάνιον τοΰ 1794 περ! προνομίων Μετσόβου, έν π. Έπ. Εστία 1 

(1952) 657 - 660. 

Γραπτά νομικά έθιμα διαφόρων νήσων τοΰ Αιγαίου έδημοσίευσαν ό Π. 

Κ α λ λ ι γ ά ς, άρχικώς έν Έφημ. Νομική 5 (1842) σ. 2807 - 2812, 2815- 

2821. 2823-2828 κα! 2831-2834 (άνωνύμως, μέ υπογραφήν : Κ), μεταγε¬ 

νεστέρους, μετά συμπληρώσεων, έν Εΰρετηρίφ 'Ελλ. Νομολογίας Ν. Ίωαννί- 

δου ( — Παράρτημα Θέμιδος, τ. 3, *Α·θ. 1847) 273-443 κα! τελικώς έν Με- 

λέται Α' (Άθ. 1899) 187-279, δ Λ. Σγοΰτας, έν π. Θέμις 5 (1852) 

134-174, δ Λ. Χρυσανθόπουλος, Συλλογή τοπικών τής Ελλάδος 

συνηθειών (Άθ. 1853) καί δ Μ. Μιχαηλίδης-Νουάρος, Νομικά 

έθιμα τής νήσου Καρπάθου (Άθ. 1926) πρβλ. βιβλιοκρισίαν Σ τ ί λ π. Π. 

Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ έν π. Λαογραφία 10 (1929). 280-.281, Πρόχειρος Επι¬ 

τομή τών ανέκαθεν συνηθειών τής Σαντορίνης, συναθροισθεΐσα... έν έτει 

1797 (Θήρα 1890), άπαντα δέ ταΰτα άνεδημοσιεΰθησαν υπό τών Ζ έ π α> ν, 

εν ΙΟΚ 8, 487 - 513. Μεταγενεστέρως έδημοσιευθησαν κείμενα γραπτών 

εθίμων ή εκθέσεων περ! εθίμων υπό τοΰ Μ. Μιχαηλίδου-Νουα- 

ρ ο υ, τής Άστυπαλαίας (1876), έν π. Λαογραφία 13 (1950) 125 - 134, ΰπο 

τοΰ Ό μ. Γ εω ρ γ α κ ά, τής Τριφυλίας και Όλυμπίας, έν ΠΑΚ 13 (1938) 

628 - 639, υπό τοΰ Ν. Β έ η, Βυτίνης και έπαρχίας Τριπόλεως, έν ΠΑΚ 20 

(1945) 177 -193, υπό τοΰ Π. Κ ο ν τ ο γ ι ά ν ν η, τής Χίου (1867), έν π. Χιακά 

Χρονικά 3 (1917) 76 - 79, υπό τοΰ Δ η μ. Γ κ ί ν η, επίσης τής Χίου, έν π. 

Ελληνικά 11 (1939) 299 - 306, υπό τοΰ Μ ι λ τ. Κ α ρ α β ο κ υ ρ ο ΰ, Τινά 

περ! τών έν Τουρκία, ιδίως έν τοις Πατριαρχείοις, κα! ταΐς νοτίοις Σποράσι 

νήσοις κρατοΰντιον εθίμων (Κωνσταντινούπολή 1910), υπό τοΰ Δ η μ. Π α- 
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σ χ ά λ η, τής νήσου "Ανδρου, έν ΑΟΚΕ 5 (1925) 151 -172, ιδίως 162-171, 

υπό τοΰ Α. Σ ι γ ά λ α, Κανονισμός τών αρραβώνων έν Σιατίστη, τοΰ 1867, 

έν π. Μακεδονικά 1 (1940) 274, υπό τοΰ Εΰ. I. Σαβράμη, περ! προι- 

κός έν Ζαγοροχωρίοις, τοΰ 1832, εν π. Έκκλ. Φάρος 35 (1936) 350-363, 

υπό τοΰ Περ. Βιζουκίδου, περ! Ηπειρωτικών θεσμίων, έν Ήπ. 

Χρ. 2 (1927) 33 - 34, μετά προσθηκών υπό τοΰ Δ η μ. Μ. Σ ά ρ ρ ο υ, αυ¬ 

τόθι 2 (1927) 286- 301, κα! υπό τοΰ Κ. Ξ. Τ ζ ι ό β α, αυτόθι 5 (1930) 

52-55, υπό τοΰ Ί α κ. Τ. Β ι σ β ί ζη, Νομικά τινα έθιμα τών νήσων 

Σπετσών, "Υδρας, Πόρου κα! Σαλαμΐνος, έν Έπ. Άρχ. Τστ. ελλ. Δικαίου 

3 (1950) 8 έπ. υπό τοΰ ίδιου, Τά ερωτήματα τοΰ Ύπ. τής Δικαιο¬ 

σύνης τοΰ έτους 1833 περ! τών έθίμων και αί έπ* αυτών απαντήσεις τών το¬ 

πικών Αρχών, αυτόθι 3 (1950) 158-169 (απαντήσεις Σίφνου κα! Νάξου), 

υπό τοΰ ίδιου, περ! έθίμων Άνατ. Σπάρτης έν π. *Αθηνά 53 

(1949) 226-256. 

'Ως προς τους Κανονισμούς επαγγελματικών συντεχνιών ή άλλων συνε¬ 

ταιρισμών έπ! τουρκοκρατίας, τοιοΰτους έδημοσίευσαν δ Γ. Δ. Π ρ α ΐ- 

δ η ς, του Καταστατικού Συντροφιάς Άμπελακίων, 1780, έν Ν. Έλλ. 14 

(1920) 381 - 388, δ Κ. Μ. Ά π ο σ τ ο λ ί δ η ς, τοΰ έσναφιοΰ τών άμπα- 

τζήδων Φιλιππουπόλεως (1804) έν π. Θρακικά 2 (1931) 329 κα! έν ΑΘΛΓΘ 

3 (1936-1937) 145- 195 κα! 7 (1940-1941) 9- 65 (τά κείμενα ιδίως έν 

τόμφ 7), δ Ν. Β έ η ς, τών παντοπωλών Μοσχοπόλεως (1779) έν ΒΝΟ 7 

(1928 - 1929) 526 - 528, δ ίδιος, τοΰ ρουφετίου τών σαπουνάδων Τρικ- 

κάλών (1735) έν ΠΑΚ 20 (1945) 74 έπ., δ Κ. Μ. Άποστολίδης, 

τοΰ έν Φιλιππουπόλει έσναφίου τών τεκτόνων (δουλγέρηδιον), έν ΑΘΛΓΘ 1 

(1934- 1935) 102-130. 

Σπουδαίαν συμβολήν διά τήν μελέτην τοΰ βυζ. κα! μεταβυζ. Δικαίου 

αποτελεί ή δημοσίευσις αποφάσεων δικαστηρίων ως καί νοταριακών πράξεων, 

διότι έν αύταΐς άνιχνεΰεται συχνά ή ΰπαρξις έθιμικοΰ Δικαίου. Διά τήν κυ¬ 

ρίως βυζ. περίοδον δυο τοιαΰται συλλογα! είναι γνωσταί : ή Πείρα Ε ύ- 

σ τ α θ ί ο υ τοΰ Ρωμαίου (περ! ής ανώτερα») και αί αποφάνσεις τοΰ 

αρχιεπισκόπου πάσης Βουλγαρίας Δημητρίου τοΰ Χωματιανοΰ 

(ιγ' αίώνος), έκδοθεΐσαι υπό τοΰ καρδίλ'αλίου I. Β. Ρίΐτα (1891), έφ* 

ών πρβλ. τήν βιβλιοκρισίαν τοΰ Ά ν τ. Μ ο μ φ ε ρ ρ ά τ ο υ, έν π. Βυζ- 

Χρονικά Πετροπόλεαις 2 (1895) 426 - 438. Μικράν, άτυχώς, επιλογήν, έξ 26 

αποφάνσεων τοΰ Χω μ α τ ι α ν ο ΰ, έδημοσίευσαν οί Ζ έ π ο ι, έν άΟΚ 7, 

500 - 548. “Αποκρίσεις τοΰ αΰτοΰ Χωματιανοΰ έδημοσίευσεν δ Μ. 

Γ ε δ ε ώ ν, έν “Αρχ. Έκκλ. 'Ιστορίας Α' 2 (1911) 209 επ. Αποφάσεις 

τοΰ “I ω ά ν ν ο υ *Α π ο κ α ΰ κ ο υ μητροπ. Ναυπάκτου, έδημοσίευσεν δ 

Σωφρόνιος Π ε τ ρ ί δ η ς, έν Βαίΐείιϊη δε ΓΙπδίιΙυί; αΓοΙιέοΙοβΊςμιε 

Π1556 & Οοιιεί&ηίάηορίε 14 (1909) 69 - 100, δ δέ Α. Παπαδόπου- 
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λος-Κεραμεύς, Συνοδικά γράμματα του ίδιου μητροπολίτου, εν 

π. Βυζαντις 1 (1909) 3 - 30, και Κανονικός πράξεις τοΰ Ιδιου καί του 

Γεωργίου Βαρδάνη, ό ίδιος, εν π. Έκκλ. Φάρος 4 (1909) 

62 - 67. Έκ τοΰ χφ. 241 Μετ. Παν. Τάφου Κωνσταντινουπόλεως έδημο- 

σίευσε περιλήψεις πατρ. άποφάσεοον επί διαζυγίου ό Μ. Γεδεών, έν 

Έκκλ. Άλ. 36 (1916) 121 - 123, 130- 133, 139- 143, 145 - 148, 189- 

191, 37 (1917) 39, 63 - 64 καί 66 - 69. Δυο βυζ. συμβόλαια έξέδωκεν ό 

ίδιος εν ΒΖ 5 (1896) 112 - 117, διορθώσεις δέ τοΰ κειμένου τούτων ό 

Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεΰς, αυτόθι 8 (1899) 79 - 81. 

Διά την περίοδον τοΰ μεταβυζ. Δικαίου εχομεν κυρίως τάς αποφάσεις 

τοΰ Πατριαρχικοΰ Δικαστηρίου Κωνσταντινουπόλεως καί των έκκλησ. επι¬ 

σκοπικών τοιοΰτων. Άτυχώς οΰδεμία τούτων συστηματική περισυλλογή έγέ- 

νετο, άλλ’ ουδέ καν εύρετήριον των δημοσιευθεισών αποφάσεων, εγκατεσπαρ¬ 

μένων εις πάσης φΰσεως περιοδικά. Διά τάς αποφάσεις τοΰ Πατριαρχείου 

εχομεν τοΰ Μ. Θεοτο κ ά, Νομολογία τοΰ Οϊκουμ. Πατριαρχείου (Κων- 

σταντινοΰπολις 1897), τοΰ Μ. Γεδεών, Πράξεις παλαιών πατρ. δικα¬ 

στηρίων, έν Έκκλ- Άλ. 36 (1916) καί 37 (1917), ένθ’ ανωτέρω, καί του 

Γενναδίου Μ. Άραμπατζόγλου, Φωτίειος Βιβλιοθήκη 1 - 2 

(Κωνσταντινούπολή 1933 καί 1935), ιδίως τ. 2, κεφ. Ε' σ. 14-52. Απο¬ 

φάσεις επισκοπικών δικαστηρίων έδημοσίευσαν οί Ν. Β έ η ς, Έκφρασις 

κώδικος μητρ. Μονεμβασίας καί Καλαμάτας, έν ΔΙΕΕΕ 6 (1901) 186 - 208, 

Μ. Σαραντής, Κώδικες τής Επισκοπής Μέτρων καί Άθΰρα, έν π. 

Θρακικά 5 (1934) 163 - 178, Περί Κώδικος τής αυτής επισκοπής βλ. Ά ν. 

Κ. Π. Σ τ α μ ο ΰ λ η, έν π. Μεσ. Γράμματα 2 (1934) 171 - 177, μετά 

τεσσάρων φωτοτυπιών, έξ ών αί δυο αποφάσεις περί διαζυγίου. Ό Ά χ. 

Σ. Διαμαντάρας έξέδωκε Νισυριακά έγγραφα, έν ΔΙΕΕΕ 9 (1926) 

556- 566 (έν σ. 562 - 565 τρία συμβόλαια τών ετών 1747 - 1751), ο 

Στυλ. Κ ο ρ ρ έ ς, Ανέκδοτα Αθηναϊκά έγγραφα (πέντε συμβόλαια) έν 

Ήμερ. Μ. Ελλάδος 1930, 289 - 300 (έφ’ ών βιβλιοκρισία υπό Α. Σ ι- 

γάλα, έν ΕΕΒΣ 8 (1931) 376 - 377. Ό Α. Σ ι γ ά λ α ς δίδει περίληψιν 

εγγράφων περί Σΰρου, έν Ήμερ. Μ. Ελλάδος 1925, 243- 257, ό Ν. X α- 

τζηκωστής εκδίδει διάφορα συμβόλαια έκ σμυρν. κώδικος, τών έτών 

1690-1818, έν ΔΙΕΕΕ 6 (1901) 178 - 185, 6 Κ. "Α μ α ν τ ο ς έκδίδει 

έπιτίμιον κατά τής άδελφοποιΐας, έν ΕΕΒΣ 4 (1927) 280 - 282, ό Έ μ μ. 

I. Καρπάθιος δημοσιεύει : Ό Κώδιξ Α τής μητροπόλεως Παρονα- 

ξίας, έν π. Γρηγόριος ό Παλαμάς 19 (1935) 139- 141, 164- 172, 200- 

204, 239 - 249, 275 - 281, 322 - 330 καί 405 - 410, ό ί'διος, Ό κώδιξ 

Β τής αυτής μητροπόλεως, αυτόθι 23 (1939) 85 - 89, 146- 149, 187 - 191, 

217 - 224, 256 - 262, 286 - 289, καί 324 - 327, ό Παν. Πουλίτσας 

Σΰνοψις τοΰ Κώδικος τής Επισκοπής Δρυϊνουπόλεως καί Άργυροκάστρου, 
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έν Ήπ. Χρ. 5 (1930) 76 - 113, ό Κ. Μ υ ρ τ ί λ ο ς Ά π ο σ τ ο λ ί δ η ς, 

Κώδιξ Νικηφόρου μητρ. Φιλιππουπόλεως, (άτυχώς μόνον τών μέσων τοΰ ιθ' 

αίώνος) έν π. Θρακικά 12 (1939) 113 - 160, 13 (1940) 277 - 311, 15 (1941) 

55 - 98 καί 16 (1941) 26 - 64; δπου όμως τά κείμενα έν βραχυτάτη περιλή- 

ψει, ό ίδιος. Ή ιερά τής Φιλιππουπόλεως μητρόπολις καί οί κώδικες 

αυτής έν ΑΘΛΓΘ 4 (1937 - 1938) 3 - 42, 5 (1938 - 1939) 1 - 86 καί 6 

(1939 - 1940) 22 - 112, δ Τάσος Α. Γριτσόπουλος, Δικαιοπρα- 

ξίαι τών έτών 1708 - 1817 έκ τοΰ κώδ. ναοΰ Άγ. Κυριακής έν Δημητσάνη, 

έν Άρχ. Έκκλ. καί Καν. Δικαίου, 9 (1954) 137 - 153, <5 Δ. Α. Πανα- 

γ ι ω τ ί δ η ς, Κώδιξ [τοΰ 1792] τοΰ ιη' αίώνος κατά προικοδοσιών έν τή 

'Ι. Μητροπόλει Παραμυθίας, έν ΠΕΦΣΚ 27 (1900) 307 - 312, ό Κ. 

Σ π υ ρ ι δ ά κ ι ς, Δυο Κυπριακά πωλητήρια, (1789 καί 1854) εν π. Κυπρ. 

Σπουδαί 17 (1953) 50 - 54, ό Κ. I. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ η ?, Ανέκδοτοι 

εγκύκλιοι καί έγγραφα τής μητρ. Ααρίσσης, έν Δελτ. Χριστ. Άρχ. Εται¬ 

ρείας, περ, β' 1 (1924) 62 - 78 ', ό Δ η μ. Γ κ ί ν η ς, Πέντε επισκοπι¬ 

κός αποφάσεις διαζυγίου τής Δυτ. Μακεδονίας τοΰ ιη' αιώνιος, έν ΕΕΒΣ 

23 (1953) 348 - 354. Πληροφορίας περί τοΰ Κώδικος κοινότητος Μονοδεν- 

δρίου τοΰ α' ήμίσεος τοΰ ιθ' αίώνος, παρέχει ό Μ άνθος Οίκον ό- 

μ ο υ, έν π. Ήπειρ. Εστία 2 (1953) 472 - 475. 

Συμβόλαια τής περιόδου ταΰτης, είς μείζονας, σχετικώς, συλλογάς, έδη¬ 

μοσίευσαν ό Δ η μ. Κ α μ π ο ύ ρ ο γ λ ο υ ς, έν Μνημεία τής ιστορίας τών 

Αθηναίων 3 (Άθ. 1892) 27 - 124, δ Κ. Κ α νε λ λ ά κ η ς, Χιακά Άνά- 

λεκτα (Άθ. 1890) 404-406, δ Έ π. I. Σ τ α μ α τ ι ά δ η ς, Ίκαριακά (Σά¬ 

μος 1893) 153 - 159, τών έτών 1601 - 1772, ό Σ τ. Ξανθουδίδης, έν 

π. Χριστιανική Κρήτη 1 (1912) 1 · 288 καί 2 (1913) 59 - 108, δ Ά ν δ ρ. 

Βουρδουμπάκις, αυτόθι, 1 (1912) 467 - 506, δ ίδιος, Κρητικά 

έγγραφα έκ τής ενετοκρατίας καί τουρκοκρατίας, αυτόθι 2 (1913) 329 - 424, 

ό Γ. Π. Άναγνωστόπουλος, Λαογραφικά έξ Ηπείρου, έν π. 

Λαογραφία 5 (1915) 3 - 51 (ιδίως 13 - 20’ οκτώ προικοσύμφωνα), δΣτ. 

Κορρές, έν ΒΝ| 8 (1929 - 1930) 267 - 305 (τής Νάξου, τών έτών 

1546- 1726) καί Αθηναϊκά, δ ίδιος έν Ήμερ. Μ. Ελλάδος 1930, 

289 - 300' τής Νάξου τών έτών 1538 - 1577, δ Ί ά κ. Β ι σ β ί ζ η ς, έν 

Έπ. Άρχ. 'Ιστ. έλλ. Δικαίου 4, (1951) 1 - 167, τής Μυκόνου τοΰ 17ου καί 

18ου αίώνος, δ ίδιος, αυτόθι, 5 (1954) 127 - 143, δ Ί ω. Ε. Κ α λ λ ι- 

1 Αξιοσημείωτος ή ύπ’ άριθ. 5 εγκύκλιος (σ. 75- 77), τοΰ 1795, περί κατα- 

τάξεως τών κατοίκων Τρικκάλων είς τέσσαρας κοινωνικός τάξεις καί περί της κατα¬ 

βλητέας προικός νφ' έκάστης τούτων. Επίσης, ή ύπ’ άριθ·. 6 εγκύκλιος (σ. 77 - 78), 

αχρονολόγητος, δι’ ής διαπιστοΰται τό κατ’ έθιμον έν τή περιφερείς, Τυρνάβου κλη¬ 

ρονομικόν δικαίωμα τών έκ πλαγίου συγγενών, ύπόντων έτι κατιόντων. 
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τ σ ο υ ν ά κ ι ς, εν ΠΑΚ 3 (1928) 483 - 519, τής Κρήτης, των έτών 1537 - 

1565* ό Ά π. Β α κ α λ ό π ο υ λ ο ς, Ανέκδοτα δικαιοπρακτικά έγγραφα 

των χρόνων τής τουρκοκρατίας, εν ΑΙΔ 13 (1946) 187-213, ο Σταύρος 

X. Σ κ ο π ε λ ί τ η ς, εν Έπ. Άρχ. 'Ιστ. ελλ. Δικαίου Άκαδ. Άθ. 3 

(1950) 60- 117, 64 έγγραφα τής Δυτ. Μακεδονίας των ετών 1547 - 1830, 

(κατά τό πλε ιστόν πωλητήρια). 
Διορθώσεις νομικών βυζ. κειμένων έπήνεγκον : επί τής .Εκλογής τών 

Ί σαυρών, ό Σ π. Βάσης, έν π. Βυζαντις 1 (1909) 336 - 340, καί ό 

Δ η μ. Γ κ ί ν η ς, έν ΕΕΒΣ 10 (1933) 43 - 44, επί τής Συνόψεως τών 

Βασιλικών (επί τή βάσει τοϋ χφ ΕΒΕ 1428) ό Γ. Δυοβουνιωτης, 

έν π. Άθηνά 18 (1906) 197 - 213, επί τής Πείρας Ευσταθίου τοΰ 
Ρωμαίου ό Ά ν. Χριστοφιλόπουλος, έν ΒΝΙ 17 (1939- 

1943) 88- 91, ώς καί επί διαφόρων άλλων νομικών κειμένων, ό ΐ δ ι ο ς, έν 

ΕΕΒΣ 16 (1940) 142- 147, επί τής Έξαβίβλου του Ά ρ μ ε ν ο π ο ΰ λ ο υ 

ό Δ η μ. Γ κ ί ν η ς, αυτόθι 14 (1938) 306 - 309 καί επί τής έκδόσεως Όβ 

αάηιίηίδίΓαηάο ίπιρεπο τοϋ Κωνσταντίνου Πορφυρογέν¬ 

νητου, υπό τοΰ Ο. Μ ο γ ά ν ο 5 ί (Βουδαπέστη 1949), ό Φαίδων 

Κ ο υ κ ο υ λ έ ς, έν ΕΕΒΣ 20 (1950) 343 - 347. 

§ 3. Εξωτερική Ιστορία. 

Περί τών ελληνικών νόμων έν Κΰπρψ, σχετικώς προς την Έξάβιβλον, 

έχομεν την μελέτην τοΰ Ά χ. Κ. Α ΐ μ ι λ ι α ν ί δ ο υ, ΤΙιε «Ιιείΐεηίε 

Ιαννε» οί 0γρπΐ5 αηά Βίε «ΗοχαΟΐΟΙοδ» οί Απηεηοροιιΐοδ, έν ΤΑ 33- 

38, έν ή οΰτος έκφέρει την άπίθανον ΰπόθεσιν, μήπως ή τε Έξάβιβλος καί 

οί ελληνικοί Νόμοι τής Κΰπρου (τής Φραγκοκρατίας) συνηρμολογήθησαν έκ 

κοινής προγενεστέρας συναγωγής νόμων. Ό Έλληνοαμερικανός Ρ ο ί ο γ 
Μ7. Τ ο ρ ρ ί η §■, ΤΚε ίοπηαΐίοη οί ϋιε Αδδίζεε οί Κοηιαηΐα, έν π. 

Βγζαη1;ίοη 17 (1945) 304-314, υποστηρίζει, βασίμως, οτι αί Άσσΐζαι αύ- 

ται δεν συνετάχθησαν επί τή βάσει τών Άσσιζών Ιερουσαλήμ καί Κΰπρου, 

άλλ’ επί τή βάσει τοΰ τοπικοΰ έλληνικοΰ Δικαίου. Περί τών αξιωμάτων τοΰ 

Μορέως (1262 -1460) πραγματεύεται ό Διον. Ζακυθηνός, Εε θοδρο- 

ί&ί £Γ0Ο άε ΜΟΓ60 2 (Άθ. 1953) 90 επ. Περί τής χρονολογίας τής Εκλο¬ 

γής τών Ίσαύρων ήσχολήθη δ Δ η μ. Γ κ ί ν η ς, Όαδ Ρτοηιιιΐ^ίΐΐίοηδ- 

]α1ΐΓ 6. Ιδαιιπδείιεη Εεΐο^ε, έν ΒΖ 24 (1923- 1924) 346- 358’ πρβλ. τοΰ 

ίδιου, έν ΕΕΒΣ 10 (1933) 43- 54, ένθα εξετάζονται καί διάφορα άλλα 

θέματα επί τής εξωτερικής ιστορίας τής Εκλογής. Οί λόγοι καί δ χρόνος έκ¬ 

δόσεως τής Νεαράς 108 Λέοντος τοΰ Σοφοΰ, άπησχόλησαν τον Γ. Τ. Κ ό- 

λ ι α ν, έν ΕΕΒΣ 23 (1953) 347 (οτι έξεδόθη μεταξύ τών ετών 895 - 896). 

Έπί τοΰ Έπαρχικοΰ Βιβλίου έχομεν την άρίστην μελέτην τοΰ Ά ν. X ρ ι- 
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σ τ ο φ ι λ ο π ο ΰ λ ο υ, Τό Έπαρχικόν Βιβλίον Λέοντος τοΰ Σοφοΰ καί αί 

Συντεχνίαι έν Βυζαντίφ 1 (Άθ. 1935)' έπί τοΰ αύτοΰ θέματος επανέρχεται δ 

ίδιος, έν π. Ελληνικά 10 (1939) 125- 136, έν βιβλιοκρισία του έπί τριών 

βιβλίων έπί τοΰ αύτοΰ θέματος, έν ΒΝθ 13 (1936 - 1937) 119- 123 καί έν 

προσφάτω μελέτη του : Περί τό Έπαρχικόν Βιβλίον, έν ΕΕΒΣ 23 (1953) 

152 - 159. Τό ίδιον θέμα άπησχόλησε καί τον Δη μ. Γκίνη ν, Τό Έπαρ¬ 

χικόν Βιβλίον καί οί Νόμοι Ίουλιανοΰ τοΰ Άσκαλα>νίτου, έν ΕΕΒΣ 13 

(1937) 183- 191, ώς καί τον Γ· Ζ ώ ρ α ν Εβ οοΓροταζΐοπί ίύζαηΐίπε ; 

δίικίίο δΐιΙΓ Έπαρχικόν Βιβλίον άεΙΓ ίηιρ. Εεοηε IV (Ρώμη 1931)* πρβλ. 

καί την έπ* αυτής κριτικήν τοΰ I. Δ. Π ί ν τ ο υ, έν ΒΝά 10 (1932-1934) 

447 - 449. Τον “Αν. Χριστοφιλόπουλον άπησχόλησεν έπίσης; 

Τό πρόβλημα τής Εο1ο§α ρπναΐα, έν ΑΙΔ 4 (1937) 97-105. 

Περί τών διαφόρων νομοθετικών συλλογών έπί Βυζαντινών, έχομεν τήν 

παλαιάν “Αναφοράν προς τον υπουργόν τής Παιδείας τής Γαλλίας τοΰ Έλ- 

ληνος διδασκάλου Κ ω ν σ τ. Μ ι ν ω ΐ δ ο υ Μηνά, δημοσιευθεΐσαν εν 

τή Βένιιε άε Ιέ^ίδίΜίοη 1 (1846) 193-204 καί έν έλλ. μεταφράσει έν π. 

Θέμις 2 (1846) 269-298. Σπουδαιότατη είναι ή έπί τών Βασιλικών μελέτη 

τοΰ Ί ω. Σ ό ν τ η, ϋιε Όί^εδίειιεαιηπιε ά. Αποηγηιοδ. I. Ζπιπ Οοίαΐ- 

Γεοΐιί; Είη ΒείΐΓα§· ζ. Ετ^ε ά. Εηίδίε1ηπι§· ά. ΒαδΠίΐΣεηίεχίεδ (Ηείάείβ. 

1937) ώς καί τοΰ ίδιου: Τό πρόβλημα τής γενέσεως τών “Ιουστινιά¬ 

νειων Εισηγήσεων καί ή παράφρασις τοΰ Θεοφίλου, έν ΤΑ 397 - 476· 

Περί τής σπουδής καί τής απονομής καθόλου τοΰ Δικαίου εν Βυζαντίφ 

έχομεν τάς μελέτας : τοΰ Κ. Μ π ό ν η, *Η σπουδή τοΰ Δικαίου έν Βυζαν¬ 

τίφ μέχρι τής ίδρΰσεοος τής “Ακαδημίας τφ 1045 υπό Κωνσταντίνου τοΰ 

Μονομάχου, έν π. Εκκλησία 16 (1938) 389-390, 397 - 398, 406-407 καί 
417 - 419, τοΰ “I ω. Β α λ α ω ρ ί τ ο υ, “Ιωάννης νομοφΰλαξ καί ή περί 

έπανιδρΰσεως τής έν Κωνσταντινουπόλει Νομικής Σχολής Νεαρά Κωνσταν¬ 

τίνου τοΰ Μονομάχου, έν ΕΕΓΝ 5 (18851 328 - 360, τοΰ Θ. Ά ν τ ω- 

ν ι ά δ ο υ, Ή δικαιοσύνη έπί Παλαιολόγων καί οί καθολικοί κριταί τών 

Ρωμαίων, έν “Εκκλ. “Αλ. 29 (1909) 310 έπ., τοΰ Μ ι χ. Εύστρατιά- 

δ ο υ, Περί τής κατά τά τελευταία έτη τοΰ βυζ. Κράτους μεταβολής τοΰ δι- 

καστικοΰ δργανισμοΰ καί τής συμμετοχής τοΰ Κλήρου εις τήν απονομήν τής 

δικαιοσύνης, έν ΕΕΓΝ 35 (1915) 280 - 287, 344 - 347, 36 (1916) 12 - 16 

καί 140 - 160. 

Ό Ά ρ μ ε ν ό π ο υ λ ο ς καί ή Έξάβιβλος του, λόγφ τής διαδόσεώς 

της έπί τουρκοκρατίας καί τής εισαγωγής της ώς πηγής τοΰ άστικοΰ Δικαίου 

έν Έλλάδι τό 1835, άπησχόλησε πολλούς έρευνητάς, καίτοι αί περί τοΰ συν- 

1 Πρβλ. βιβλιοκρισίαν Ο. Μ ΐ ο Ε \ν ΐ ί ζ, έν ΒΝ7 12 (1936) 368- 375. 
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τακτού της γνώσεις μας παραμένουν άνεπαρκέσταται Και περί μέν του 

προσοόπου και του έργου του έγραψαν ό Γ. Μαυροκορδάτος, Ηαι-- 

ιηεηοριιΐε εΐ εοη ιηαηιιεί δε άτοίζ είνίΐ, εν Κεναε (1ε Ιέ^ίεΐ&ΐίοη 1 (1846) 

193 - 204, ό Σ π ή λ ι ο ς Σακελλαριάδης, Περί του εν Θεσσαλο¬ 

νίκη νομοφύλακος καί κριτοΰ Κ. Άρμενοπούλου (βίος καί έργα) Άθ. 1916, 

άνατυπωθέν εν ΑΙΔ 12 (1945) 191-212, ό Παν. Ζέπος, αυτόθι 12 

(1945) 189 - 190, ό Ν. Β έ η ς, Άρμενοπουλικά Άνάλεκτα, εν ΤΑ 345 - 

396ς· καί κυρίως ό Νικ. Πανταζόπουλος, αυτόθι 477 - 528. Είδι- 

κώτερον περί τής Έξαβίβλου έγραψαν ό [X. Κ λ ο ν ά ρ η ς], έν π. ΤΗέπιΐε 

1 (1819) 205 - 209, ό *Ι ά κ. Β ι σ β ί ζ η ς, περί τής έκδόσεως του 1835, 

εν ΤΑ 163 - 172 καί ό Δη μ. Γκίνη ς, περί τής μεταψράσεώς του υπό 

του Σ π α ν ο ΰ, αυτόθι 173 - 178. 

Περί τοϋ νομοκάνονος του Φωτίου υπάρχει ή εκτεταμένη μελέτη 

του άρχιμ. Κ αλ λ ί σ τ ο υ, έν π. Νέα Σιών 2 (1905) 57 - 75, 343 - 355, 

520- 524, 878 - 883,3 (1906) 11 -27, 118 - 138 καί 250 - 265. Ό Μ. 

Γ ε δ ε ώ ν, έν Έκκλ. Άλ. 8 (1887 - 1888) 6 - 8, 15 - 16, 25 - 28 καί 41 - 

44, άσχολεΐται περί των παρ’ ήμΐν συλλογών των ιερών κανόνων κατά τούς 

τελευταίους χρόνους. Ό Γ ρ. Κ α σ ι μ ά τ η ς συνέγραψεν : Οι έκκλ. Κα¬ 

νόνες ώς πηγή του ιδιωτικού Δικαίου έν ΑΙΔ 7 (1940) 425 - 446. Ή σπου¬ 

δαιότερα ιδιωτική νομοθετική συλλογή επί τουρκοκρατίας : δ Νομοκάνων 

τού Μανουήλ Μαλαξοΰ (1561) άπησχόλησε κυρίως τούς Κ. I. Δ υ ο β ο υ- 

ν ι ώ τ η ν, Ό Νομοκάνων τού Μανουήλ Μαλαξοΰ (Άθ. 1916) καί Δ η μ. 

Γ κ ί ν η ν, Έπί τού νομοκάνονος τού Μαλαξοΰ, έν π. Ελληνικά 7 (1934) 

99 - 103, Ή «εις φράσιν κοινήν» παράφρασις τού νομοκ. τού Μαλαξού, αυ¬ 

τόθι 8 (1935) 29 - 47, Ό Νομοκάνων τού Μαλαξού ώς πηγή Δικαίου τού 

μετά τήν. άλωσιν Ελληνισμού, έν ΠΑΚ 13 (1938) 395 - 401. Πρβλ. καί 

Ξεν. Σιδερίδου σχετικήν μελέτην έν ΠΕΦΣΚ 30 (1905 - 1907) 182- 

205. ΔΓ έτέρας μελέτης του, έν ΕΕΒΣ 19 (1949) 202 - 228, ό Δ η μ. 

Γ κ ί ν η ς διηυκρίνησεν, δτι ή έν τφ είρημένιρ νομοκάνονι καί έν τή Βα- 

κτηρίμ τών Αρχιερέων (1645) συχνά άναφερομένη πηγή : «βασιλικός νόμος 

Λέοντος καί Κωνσταντίνου», είναι δ «Ηύξημένος Πρόχειρος». Περί τής βα¬ 

κτηρίας Αρχιερέων πρβλ. καί Ν. Β έ η, έν ΤΑ 396γ - 396ε 8. Περί τών ελ¬ 

ληνικών συλλογών τών ιερών Κανόνων κατά τούς μετά τήν άλωσιν χρόνους 

έγραψεν δ Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, έν π. Θεολογία 

13 (1935) 5 - 8. 

1 Πρβλ. Ρ, ΤεπιεΓίε, έν ΤΑ 248. 

2 ΕΙς τον αυτόθι κατάλογον τών χφ. δέον νά προστεθούν α) ό ύπ’ άριθ. 2254 

ΕΒΕ, γραφείς τό 1742 καί β) ό έν Μονή Ευαγγελίστριας Σκιάθου υπ’ άριθ. 6. 
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Περί τών συντεχνιών καί συνεταιρισμών έπί τουρκοκρατίας συνέγραψαν 

οί : Γ. Λ α ζ ό π ο υ λ ο ς, Περί τού εκουσίου συνεταιρισμού τών εργατών 

καί κεφαλαιούχων Άμπελακιωτών, έν ΠΕΦΣΚ 10 (1875-1876) 41-49, Γ. 

Ν. Φιλάρετος, Συνεργατικοί συνεταιρισμοί Άμπελακίοιν - "Υδρας - 

Σπετσών - Ψαρών (Άθ. 1926), Θ. Τζωρτζάκης, Ό συνεταιρισμός τών 

Άμπελακίων καί ή σύγχρονος συνεταιριστική κίνησις εις τήν χώραν μας 

(Θεσσαλ. 1932), Ή λ ί α ς Γεωργίου, Νεώτερα στοιχεία περί τής συν- 

τροφίας τών ’Αμπελακίων έξ ανεκδότου Αρχείου (’Αθ. 1950), δ ίδιος, 

Τστορία καί συνεταιρισμός τών Άμπελακίων (Άθ. 1951), Θ ε ο δ. Μό¬ 

σχον ά ς, Τά έσνάφια έν Καΐρφ τφ 1813, έν Δελτ. Πατρ. Βιβλιοθήκης 

Αλεξάνδρειάς, Β' άριθ- 2, σ. 1 - 3, δ ίδιο ς, Μέριμνα τού έλληνορθοδό- 

ξου Πατριαρχείου Αλεξάνδρειάς έπί τουρκοκρατίας. Συντεχνίαι, αδελφάτα, 

έσνάφια (Αλεξάνδρεια 1949), Β. Μυστακίδης, Τά έσνάφια, ήτοι 

ρουφέτια τής Θεσσαλονίκης, έν Ήμερολ. Θεσσαλονίκης, 1932, 266 - 282, 

Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου, Τά έσνάφια καί ή οικο¬ 

νομική καί πνευματική άνθησις τού Ελληνισμού έπί τουρκοκρατίας, έν 

ΑΘΛΓΘ 16 (1951) 5 - 34 καί 54- 75, Ελένη Βουραζέλη-Μαρι- 

ν ά κο υ, έξαίρετον μονογραφίαν : Αί έν Θράκη Συντεχνίαι (Θεσσαλ. 1951). 

Διά τά προς τον υπόδουλον Ελληνισμόν χορηγηθέντα προνόμια υπό 

τού κατακτητού, έ'χομεν άφθονον βιβλιογραφίαν : τού Μ. Τ σ ε λ ε π ί δ ο υ, 

Τά προνόμια τής Εκκλησίας έν Τουρκία: ή εισαγωγή εις τό παρά τφ Οΐκ. 

Πατριαρχείφ ϊσχύον κληρ. Δίκαιον (Άθ. 1906), τού Ν. Ελευθερίά- 

δ ο υ, Άνατολικαί Μελέται. I. Τά προνόμια τού Οίκουμεν. Πατριαρχείου 

(πρβλ. τήν δυσμενή κριτικήν τού Δ η μ. Π ε τ ρ α κ ά κ ο υ, έν ΒΖ 19, 

1910, 173- 177), τού Κ. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ, Ι,βδ ρπνΠέ§:ε8 άιι Ρα- 

ΙπαΓοαί εεειιηιεηκιαε άαηε Ι’εηιρίτε οΗοηιαη (Παρίσιοι 1921), μετά βιβλιο¬ 

γραφίας" τάς δύο έξαιρέτους μελέτας : τού Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, Οί προνομια¬ 

κοί ορισμοί τού μουσουλμανισμού υπέρ τών Χριστιανών, έν π. Ελληνικά 9 

(1936) 103- 166 καί τού Νικ. Πανταζοπούλου, Τινά περί τής 

έννοιας τών «προνομίων» έπί τουρκοκρατίας, έν ΑΙΔ 10 (1943) 449-471. 

Πρβλ. τού Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, έν Ήπ. Χρ. 5 (1930) 197 - 210. Τού Ά ρ. 

Β ρ έ κ ο σ η, Ή συνθήκη τής 21 Μαρτίου 1800 καί τά προνόμια τών 

Ηπειρωτικών πόλεων Πρεβέζης, Πάργας, Βονίτσης καί Βουθρωτοΰ, αυτόθι 

3 (1928) 272- 294, τού Π. Κοντογιάννη, Οί προστατευόμενοι, έν π. 

Άθηνά 29 (1917) 3 - 160 (αξιόλογος μελέτη)* τού [X. Κ λ ο ν ά ρ η] έν π. 

Τΐιέιηίδ 1 (1819) 202 - 203, τού Ά π. Β α κ α λ ο π ο ύ λ ο υ, Νεοελληνική 

παράδοσις διά τά έπί τουρκοκρατίας προνόμια τών Δερβενοχωρίοον Κόριν¬ 

θου (Θεσσαλονίκη 1941). 

Έπί τών νομικών εθίμων, κατά δύο έποχάς έκινήθη τό ένδιαφέρον τών 

Ελλήνων Νομικών : κατά τήν έ'λευσιν τού ’Όθωνος εις τήν Ελλάδα, δτε, 
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΔ' 9 
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τη υποκινήσει του Ο. Π. νοη ΜαητβΓ, εγένετο ερευνά προς άνεΰρεσιν των 

κρατουντών εθίμων, ινα ληφθοΰν ταΰτα υπ σψιν κατά την σύνταξιν του 

αστικού κώδικος' τάς απαντήσεις των δημογεροντιών και δικαστών, αιτινες 

ούτε πλήρεις ή σαν, ούτε πάντοτε ακριβείς, έπεξειργάσθησαν — πλήν τοΰ Μ ά ιι- 

γογ, εν τφ εργω του: ϋαδ ^τίεείπδείιε νοίΐε τ. 1 (ΗείάεΠχ 1835) 122- 

379 και έν τή ελληνική μεταφράσει, μετά συμπληρώσεων, υπό του Ε ύ σ τ. 

Καραστάθη: Ό ελληνικός λαός 1 (Άθ. 1943) 162-310 — ό Παύ¬ 

λος Καλλιγάς, ό Λ. Χρυσανθόπουλος και οι Ζ έ π ο ι, 

εν τοΐς ανωτέρω (σ. 122) άναγραφομένοις εργοις των. Ή δεύτερα άνακίνησις 

τοΰ θέματος τών νομικών εθίμων, μάλλον έξ ιστορικών πλέον λόγων, έδη- 

μιουργήθη μετά τήν υπό τοΰ Ε. Μ ί ί ί ε ί 5 άποκάλυψιν, τό 1891, τής συν¬ 

εχείας τοΰ ελληνικού Δικαίου από τής άρχαιότητος μέχρι τών αρχών τοΰ ιθ' 

αϊώνος, οπότε ό Δη μ. Παπποΰλιας (1912) ήγήθη νέας κινήσεως προς 

άνίχνευσιν τών νομικών εθίμων1 αί σχετικά! εκκλήσεις τοΰ Δ η μ. Παπ- 

πο ΰ λ ι α : Τό ελληνικόν Δίκαιον έν τή Ιστορική αύτοΰ εξελίξει (*Αθ. 1912) 

καί Οπεείιίδεϊιεδ Κεείιί; α. ^πεείιίδείιε Κεε1ιΙ:3£ε5ε1ιίε1ιί:€ (Άθ. 1912) 

εΰρον έν μέρει μόνον τήν δέουσαν άπήχησιν' σχετικά! ήσαν και αι μεταγενέ¬ 

στεροι ένέργειαί του προς ΐδρυσιν Αρχείου τής ιστορίας τοΰ έλλ. Δικαίου 

παρά τή Άκαδημίφ Αθηνών, αιτινες κα! εστέφθησαν υπό επιτυχίας1 πρβλ. 

τοΰ ΐ δ ί ο υ, έν ΠΑΚ 2 (1927) 739 - 742. Κατά τήν ιδίαν εποχήν έπανήλ- 

θεν δ Δ η μ. Παπποΰλιας έπ! τοΰ θέματος τής περισυλ?.ογής τών 

εθίμων, δι’άνακοινώσεώς του έν τή Άκαδημίφ Αθηνών, (ΠΑΚ 1)1926, 

94-102). Σχετική είναι και ή άνακοίνωσίς του έν τφ Β' Διεθνεΐ βυζ. Συνε- 

δρίφ έν Βελιγραδίφ : Όαδ 6γζ. ΚέεΙιΙ: υ. εείηε Βεάειιίυη^ ί.ά. £πεε1ιί- 

εεΐιε Κ.εείιΐδβ'εδείιίοΐιίε. Έν τή ανακοινώσει του έν τώ Α' Συνεδρίφ τών 

δικηγορικών Συλλόγων τοΰ Κράτους: Περί τής αποστολής τών Ελλήνων 

Νομικών έν τή έρεΰνη τής ιστορίας τοΰ έλλ. Δικαίου (ήν βλ. έν Έπίσ. Πρα¬ 

κτικά, ’Αθ 1928, 259 - 274) παρώτρυνεν 6 Δη μ. Παπποΰλιας τούς 

"Ελληνας νομικούς προς περισυλλογήν τών νομικών έθίμων και προς έ'κδοσιν 

κειμένων τοΰ Μεταβυξ. Δικαίου \ 

Σχετική έπίσης προς τήν εύόδωσιν τής έρεΰνης έπ! τοΰ βυζ. κα! μεταβυζ. 

Δικαίου ήτο κα! ή ύπόδειξις τοΰ Δη μ. Παπποΰλια περί τής περισυλ- 

1 'Ο Ά. Σιγά λ ας, έν σχετική βιβλιοκρισία του, έν π. Ελληνικά 3 (1930) 

238-241, εξέφρασεν αμφιβολίας περί της ίκανότητος τών Νομικών προς εκδοσιν κει¬ 

μένων, άτε στερούμενων διπλωματικής προπαιδεύσεως. Νομίζω τούς δισταγμούς του 

υπερβολικούς· ή τεχνική τής διπλωματικής, μετά μελέτην σχετικών εγχειριδίων, σύγ- 

κρισιν προς σχετικάς εκδόσεις καί άσκησιν ολίγου σχετικώς χρόνου, είναι δυνατόν 

νά γίνη κτήμα καί μή φιλολόγων επιστημόνων, προκειμένου περί κειμένων γεγραμ- 

μενών εις άπλουστευμένην ελληνικήν. 

Τό βυζαντινόν καί μεταβυζαντινόν Δίκαιον 131 

λογής και επεξεργασίας τών φιλολογικών πηγών τοΰ βυζ. Δικαίου, κατά τό 

Γ' Διεθνές βυζ. Συνέδριον έν Άθήναις (1930)1 πρβλ. Οοιηρζε-Γεηάιι (Άθ. 

1932) σ. 200. Τήν σημασίαν τών πηγών τοΰτων διά τήν ιστορίαν τοΰ Δι¬ 

καίου, είχε διαγνοόσει και έφαρμόσει προγενεστέρως ο Ν ι κ. Δ η μ η τρα¬ 

κ ό π ο υ λ ο ς εις δΰο εξαίρετους εργασίας του : Τό Δίκαιον έν ταΐς παροι- 

μίαις, άρχικώς έν π. Νομική 3 (1896- 1897) 289-319, 383-413 καί: Τό 

Δίκαιον εις τά δημοτικά ρσματα, άρχικώς έν Μηνιαίφ Παραρτήματι έφ. 

«Άθήναι», Α' άριθ. 3, Ίανουαρίου 1908, σ. 17-26, άναδημοσιευθείσας 

άμφοτέρας έν Νομικά! Ενασχολήσεις, Β' (Άθ. 1912) 79- 138 κα! 139- 

162. Αι μελέται αΰται πρέπει νά θεωρηθούν ώς άνήκουσαι εις τό μεταβυζ. 

Δίκαιον. Τήν θεωρίαν Μίΐζείδ-Παπποΰλια ενστερνίζεται δ Π ε ρ. 

Βιζουκίδης: Ό&3 ΚεοΗ! ά. ^τίεείιίδείιεα νοί^εε ίπ άΓείίαιΐδεικΙ- 

]&1ιπ§·εΓ \\^ηά1ιιηο- (ΝαιιπιΒυΓ^ 1937) καί : Τό Δίκαιον τοΰ έλλ. έθνους 

έν τή τρισχιλιετεΐ αύτοΰ έξελίξει, κατά μετάφρασιν Τη λ. Φιλιππίδου, 

έν π. Γρηγόριος δ Παλαμάς, 22 (1938) 153-160, 195- 199, 256-260 κα! 

310-315. Έκτος τών αρχικών δΰο άτελεστάτων ερωτηματολογίων περί εθί¬ 

μων, τοΰ 1833 (τό α' έξ 8 κα! τό β' έκ 16 ερωτημάτων), συνέταξεν δ Δ η μ. 

Παπποΰλιας έτερον έξ 74 έρωτημάτων (έν ΝΑΚ 1/1926, 96-102), 

έτερον, πληρέστερον, ό Π ε ρ. Βιζουκίδης, έξ 142 έρωτημάτων (έν 

Ή π. Χρ. 2/1927, 41-52) καί, έ'τι πληρέστερον, οι Ζέποι (έν ΙΟΚ 8, 443- 

447) έξ 79 έρωτημάτων. Εργασίας σχετικάς προς τά έθιμα, πλήν τών ανω¬ 

τέρω (σ. 122 έπ.) μνημονευθεισών, έδημοσίευσαν δ Π α ν. Ζ έ π ο ς, Ή ση¬ 

μασία τοΰ Ίονίου πολίτικου Κώδικος ως τοπικού έλληνικοΰ Δικαίου, έν ΑΙΔ 

5 (1938) 556-561 καί ο Δ η μ. Α. Π ε τ ρ ό π ο υ λ ο ς, Ααογραφικά Σκο¬ 

πέλου-Πέτρας Άν. Θράκης, έν ΑΘΛΓΘ 5 (1938-1939) 145-269, ιδίως σ. 

159 : κληρον. έθιμα στον Παλιό Σκοπό, κα! 8 (1941- 1942) 135-192, ιδίως 

167- 174. 

Έπ! τοΰ θέματος τής παρεκκλίσεως από τοΰ βυζ. Δικαίου κα! τοΰ έθι- 

μικοΰ τοιοΰτου παρ’ ήμΐν, από τοΰ 1835 και έντεΰθεν κα! τής, άντ’ αυτών, 

ε’ισαγωγής τοΰ «Δικαίου τών Πανδεκτών», ή βιβλιογραφία είναι άφθονος : 

Βλ. Β. Κ. Ν ι κ ο λ ο π ο ΰ λ ο υ, πρόλογον εις τήν ύπ’ αύτοΰ μεταφρασθει- 

σαν πραγματείαν τοΰ Κ. Τ 1ι. Τ γ ο ρ 1 ο η £ περί τής ένεργείας καί τών 

αποτελεσμάτων τοΰ Χριστιανισμού έπ! τοΰ αστικού τών Ρωμαίων Δικαίου 

(Άθ. 1858), Στ. Παπαχρήστου, Περί τής σχέσεως τής Έξαβίβλου 

τοΰ Άρμενοποΰλου προς τό παρ’ ήμΐν ισχΰον αστικόν βυζ. Δίκαιον, έν π. 

Σόλων 1 (1859 -1860) 569 - 583, Γ. Μ πάλή, Περ! τής κατά πλάνην έν 

Έλλάδι εφαρμογής άστικοΰ δικαίου μηδέποτε είσαχθέντος, έν ΕΕΓΝ 28 

(1909) 337 - 352 = Γ. Μ π α λ ή, Μελέται έπ! τοΰ ισχΰοντος δικαίου (Άθ. 

1938) 141 - 159, διδάσκοντος, δ'τι, λόγφ τής μή δημοσιεΰσεως έν τή έφημε- 

ρίδι τής Κυβερνήσεως τών μελλουσών νά ΐσχΰσουν διατάξεων έκ τής Έξαβί- 
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βλου, αΰτη, κατ’ οικονομίαν, πρέπει μέν νά θεωρηθή Ισχΰσασα, ο)X έν τώ 

συνόλφ της, λόγφ εθίμου, ισχΰσαντος από της τουρκοκρατίας· (πρβλ. τάς 

αντιρρήσεις τοϋ Άλ. Κ. Μυλωνά, εν π. Βυζαντίς 1/1909, 156-158)* 

Κωνστ. Τριανταφυλλοποΰλου, Τό νομοθέτημα περί Άρμενο- 

ποΰλου και εθίμων καί ή έκθεσις τής νομοθετικής επιτροπής, εν Έπίσ. 

Πρακτικά Α' Συνεδρίου δικηγ. Συλλόγων του Κράτους (Άθ. 1928) 286- 

298, Ί α κ. Β ι σ β ί ζ η, Τό υπουργικόν σχέδιον του Β. Διατάγματος τής 

23 Φεβρ. 1835, εν Άρχ. Τστ. ελλ. Δικαίου 3 (1950) 1 -7, X ρ. Πρά- 

τ σ ι κ α, Τά 100 έ'τη : III, Ό αστικός νόμος, έν π. Θέμις 46 (1935) 10-11, 

του ίδιου, αυτόθι 41 (1930) 273- 290, Μ ι χ. Εύστρατιάδου, 

Περί τής καταργήσεως τής νομοθεσίας τοΰ Ιουστινιανού καί τής εσφαλμένης 

αυτής εφαρμογής παρ’ ήμΐν, έν ΕΕΓΝ 38 (1918-19) 241-248 (αξιοπρόσε¬ 

κτος μελέτη), Ή λ ί α Λ ι α κ ο π ο ΰ λ ο υ, Περί τοΰ αστικού ημών Δικαίου 

έν σχέσει προς τάς πηγάς αύτοΰ, αυτόθι 39 (1919- 1920) 88-96 καί 145- 

158, Γ. Πετροποΰλου, “Ιστορία καί Εισηγήσεις (1944) 338- 350, 

τοΰ ί δ ί ο υ, “Η ελληνική συμβολή (1945) 3, 30 έπ. Ί ω. Σ ό ν τ η, ή 

σημασία τοΰ «Δικαίου των Πανδεκτών» μετά τήν εισαγωγήν τοΰ άστικοΰ 

Κωδικός, έν π. Νέον Δίκαιον 2 (1946) 223- 234, τοΰ ίδιου, Τό ρωμαϊ¬ 

κόν Δίκαιον καί ή ερμηνεία τοΰ άστικοΰ Κώδικος, αυτόθι 4 (1948) 191- 

200. Αλλά κυρίως ό Νικ. Πανταζόπουλος έχειρίσθη τό θέμα 

λεπτομερέστατα καί έξαντλητικώς εις δυο μελέτας του : Αστικός Κώδιξ καί 

«έθνικόν» Δίκαιον (’Αθ. 1945) 20-62 καί : Άπό τής «λογίας» παραδόσεως 

εις τον αστικόν Κώδικα (Άθ. 1947) 197 -299. Πρβλ. τοΰ ίδιου, Γένε- 

σις καί άνέλιξις τοΰ ελλ. Δικαίου μέχρι τοΰ άστ. Κώδικος, έν Έφ. ελλ. καί 

άλλοδ. νομολογίας 67 (1949) 16-55 καί: Ή πτώσις τοΰ Βυζαντίου ώς 

αφετηρία άναγεννήσεως τοΰ ελλ. Δικαίου, έν π. Θέμις 64 (1953) 473-477 

καί έν άνατΰπφ, υπό τον αυτόν τίτλον, δπου προσετέθη ή σχετική βιβλιο¬ 

γραφία. Αντιθέτους απόψεις υποστηρίζει 6 Π. Ζ έ π ο ς : Ή νεωτέρα ελλη¬ 

νική επιστήμη τοΰ άστικοΰ Δικαίου (εναρκτήριος λόγος) Άθ. 1954, 25 έπ. 

δεχόμενος, οτι δ Π. Καλλιγάς έστρεψε τον γερμανισμόν προς τήν έπιβαλλο- 

μένην έρευναν τοΰ γηγενούς καί έθνικοΰ Δικαίου. “Ομολογεί δμως δ Π. 

Ζ έ π ο ς (σ. 26), δτι «οί σύγχρονοι άλλα και οι πλεΧστοι των μεταγενεστέ¬ 

ρων του (τοΰ Καλλιγά] ··. δεν ήδννήϋησαν ν* απαλλαγούν τον βάρους τής 

γερμανικής επιρροής υπό τήν λάμψιν τής οποίας έτέλονν» καί (σ. 32) δτι : 

«Ρερμανισμός οντω και πανδεκτισμός χαρακτηρίζουν τήν όεντέραν περίο¬ 

δον [1848- 1915] τής ιστορίας τής επιστήμης ταντης». 

Περί τοΰ Νομικού Προχείρου τοΰ Μιχαήλ Φωτεινοποΰλου 

(1765) πρβλ. Π. Ζ έ π ο ν, έν ΕΕΒΣ 13 (1937) 412-422. Περί τών πη¬ 

γών τοΰ Κώδικος τής Μολδαβίας (183 7) έγραψεν δ Κωνστ. Τριαντά¬ 

φυλλό π ο υ λ ο ς, έν π. ΚονίεΙα ίδίοΓίοέί Γοπιάηο 1 (1931) 32- 49* πρβλ. 

Τό βυζαντινόν καί μεταβυζαντινόν Δίκαιον 188 

επ’ αύτοΰ τήν ευμενή κριτικήν τοΰ Μ ι χ. Λ ά σ κ α ρ η, έν π. “Ελληνικά 4 

(1931) 508. Βλ. τοΰ Κωνστ. Τριανταφυλλοποΰλου, επί τοΰ 

αύτοΰ θέματος καί έν ΙΟΚ. Ζ έ π ω ν 8, σ. IX -XVI. 

§ 4. Εσωτερική Ιστορία. 

Εξαιρούμενου τοΰ Ά ν τ. Μομφερράτου καί τινων άλλων, κυ¬ 

ρίως εϊπεΐν μόλις άπό τών άρχών τοΰ κ' αιώνος εμφανίζονται "Ελληνες νο¬ 

μικοί βυζαντινολόγοι, κινούμενοι ασφαλώς καί άνέτως μεταξύ τών έκδεδομε¬ 

νών ή καί ανεκδότων ετι πηγών τοΰ βυζ. καί μεταβυζ. Δικαίου. Πολλοί “Έλ¬ 

ληνες νομικοί τοΰ παρελθόντος αιώνος, λόγφ τής τυπικής ισχύος τοΰ βυζ. 

Δικαίου, ήν καθιέρωσε τό Διάταγμα τής 23 Φεβρ. 1835, έπεκτείνονται καί 

πέραν τής ιουστινιάνειου νομοθεσίας εις τάς επί θεμάτων άστικοΰ Δικαίου 

μελέτας των. Ακόμη καί δταν ή μνεία τοΰ βυζ. Δικαίου δεν παρέμενε μόνον 

επί τοΰ τίτλου τοΰ βιβλίου — δπως είναι ή περίπτωσις τής «Περί συνεισφο¬ 

ράς έν γένει κατά τό ρωμαϊκόν καί βυζαντινόν Δίκαιον καί κατά τά νΰν πρα- 

τοΰντα (Άθ. 1888) πραγματείας τοΰ Δ η μ. Έπ. Δ ε λ η γ ε ώ ρ γ η, δπου 

ούδαμώς έρευνάται τό βυζ. Δίκαιον — πάντως ή ερευνά περιωρίζετο συνή¬ 

θως εις τά Βασιλικά καί τήν Έξάβιβλον, εάν δέ τις άπεπειράτο νά προχω- 

ρήση καί εις άλλας πηγάς, ούχί σπανίως έξελάμβανεν άλλην πηγήν άντ’ άλ¬ 

λης '. Δεν θά συμπεριλάβωμεν εις τήν παροΰσαν άνασκόπησιν τοιοΰτους συγ¬ 

γραφείς, εί μή μόνον δταν ή επί τοΰ βυζ. Δικαίου παρέκβασις είναι αξιοση¬ 

μείωτος. Οΰτω έχομεν τέσσαρας μονογραφίας περί προγαμιαίας δωρεάς : τοΰ 

Ά ν τ. Μομφερράτου, Πραγματεία περί προγαμιαίας δωρεάς κατά τό 

ρωμ. καί ιδίως κατά τό βυζ. Δίκαιον (Άθ. 1884), τοΰ Δαμιανού 

Β ο ρ ρ έ, υπό τον αύτόν τίτλον (Άθ. 1884), τοΰ Ν. Φ α ρ μ α κ ο π ο ΰ- 

λ ο υ, Περί προγαμιαίας δωρεάς (Άθ. 1886) καί τοΰ Δημοσθένους 

Δ ε σ μ ί ν η, Όίε Εθεδοΐιεηΐί ιιπ§· π&οΐι γογπ. α. ίηδΒοδ. ηαοΐι 5γζ. ΚθοΙιζ 

(Άθ. 1897)* έπί τής τελευταίας βλ· τήν εύμενεστάτην κριτικήν τοΰ Ε. Μίί> 

Ιείδ, έν ΒΖ 8 (1899) 546, ώς καί τοΰ \Υ. ΚίδοΙιεΓ, έν Είΐ. ΟηϊΓμΙΜαΙΙ 

1898, 1296- 1297. Περί τής τύχης τής προικός μετά τήν λΰσιν τοΰ γάμου 

εχομεν τάς δυο πραγματείας : τοΰ Κ. Ρακτιβάν (Άθ. 1892) καί τοΰ 

Λ. Ρ ο ϊ λ ο ΰ (Άθ. 1890)' σχετική προς τό θέμα είναι καί ή μεταγενέστερα 

μελέτη τοΰ Ν. Λ α π ό ν τ ε, Τό ΙνΆνδρφ έθιμον περί τής τύχης τής προι- 

1 Π.χ. ό Δ η μ. Πετρακάκος, έν Βίε Τοίειι ίπι Κεείιΐ (Λειψία 1905) 111 

σημ. 14 καί 129 σημ. 13 εκλαμβάνει ώς Εκλογήν τών Ίσαΰρων τήν ΒοΙο££ £<1 

ΡτοοΙπΓοη πιυΐβία. Επίσης ό Κ. Σουλιώτης, "Εχομεν λόγους διαζυγίου ; (Άθ·. 

1914) εκλαμβάνει (σ. 31 έπ.) τήν Νεαράν 26 Δέοντος τοΰ Δ' ώς έκδοθεΐσαν υπό 

Δέοντος τοΰ Ίσαύρου. 
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κός λυθέντος του γάμου καί ό νόμος 2310 περί της εξ αδιαθέτου διάδοχης 

(Πειρ. 1930). Έπί του οικογενειακοί] Δικαίου, γενικώτερον, εχομεν τάς με¬ 

λετάς : του Παν. Άραβαντινοϋ, Συμβολή ιστορική εις τήν ερμη¬ 

νείαν τοϋ θεσμού τής τακτικής άπροσπορίστου περιουσίας των υπεξουσίων 

(Άθ. 1902) καί τήν επ’ αυτής κριτικήν του Κωνστ. Τριαντάφυλλο- 

π ο ΰ λ ο υ, έν Ζεΐΐδοΐιπίί: 6. δον. δ£. £. Κεοΐιΐδ^οδοΐιίοΐιΐε, τόπι. Αδί. 25 

(1904) 406- 409, του Ί ακ. Β ι σ β ί ζ η, Αί μεταξύ των συζυγών περιου¬ 

σιακά! σχέσεις εις Χίον κατά τήν Τουρκοκρατίαν, έν Άρχ. Τστ. έλλ. Δικαίου 

1 (1948) 1-164, οπού δημοσιεύονται καί 66 ανέκδοτα συμβόλαια των ετών 

1601 - 1804, του Α. Δ ρ α δ ά κ η, Τό έν Σύρφ έθιμον τής συζυγικής κοι¬ 

νοκτημοσύνης, έν π. Θέμις 56 (1945) 167 -170, του Ά λ ε ξ. Λαγοΰρου, 

Συζυγική κοινοκτημοσύνη [έν Τήνφ], έν ΕΕΓΝ 41 (1921 - 1922) 147- 149, 

του Γ ρ. Κ α σ ι μ ά τ η, Ι,α ποίίοη 6η ηιειπα^ε (Ηηδ ΓΕο1ο§μιε θοδ 

Ιδαηπεηδ, έν Μνημόσυνα Παππούλια (Άθ. 1934) 85- 92, του Δ η μ. Μ π ό- 

σ δ α, Περί του γάμου. Συμβολή εις τήν μελέτην του γάμου κατά τήν Εκλο¬ 

γήν των Τσαύρων (Άθ. 1937) μετά βιβλιοκρισίας υπό Δ η μ. Γ κ ί ν η, έν 

π. Ελληνικά 10 (1938) 407-411, τοϋ Γεωργ. Παπαχατζή, Ή 

προίξ ώς γαμικόν κέρδος (Άθ. 1932), των I. Ε ϋ κ λ ε ί δ ο υ, Κ. Ρ α κ τ ι- 

β ά ν καί Ν. Δ η μ η τ ρ α κ ο π ο ΰ λ ο υ, περί τοϋ θεσμοϋ «άγριλίκι» ή 

«παλικαριάτικο», έν ΕΕΓΝ 20 (1900) 270- 280, τοϋ Γ. Σ ι μ ω ν έ τ ο υ, 

Αί περιουσιακοί σχέσεις των συζυγών κατά τό άρχ. έλλ. Δίκαιον. Επιδρά¬ 

σεις αΰτοϋ μέχρι τής 'Εξαβίβλου τοϋ Άρμενοποΰλου καί των έν Ρουμανίςι 

κωδικοποιήσεων, έν ΤΑ 511 - 622 (ιδίως 609 - 622), τοϋ Άν. Χριστοφι¬ 

λοπούλου τήν άρίστην μελέτην: Σχέσεις μεταξύ γονέων καί τέκνων κατά τό 

βυζ. Δίκαιον μετά συμβολών εις τό άρχαίον καί τό ελληνιστικόν (Άθ. 1946), 

τοϋ ί δ ί ο υ, Ή έκποίησις των προικώων ακινήτων κατά τό βυζ. Δίκαιον, 

έν ΑΙΔ 6 (1939) 538- 549, τοϋ ΐ δ ί ο υ, Ή ελληνική ορθόδοξος Εκκλη¬ 

σία καί τό διαζΰγιον, αυτόθι 13 (1946) 214-236, μετά πλούσιας βιβλιογρα¬ 

φίας, τών Μιλτ. Καραβοκυροϋ καί Γεωργίου Μ. Καρα¬ 

βοκυρ ο ϋ, Τινά περί συστάσεως, κύρους ή μή, καί φύσεως τών μικτών 

γάμων, ιδίως έν Τουρκία, έν ΕΕΓΝ 29 (1909- 1910) 177- 192,224-240 

καί 269- 288, τοϋ Ά χ ι λ. Α ί μ ι λ ι α ν ί δ ο υ, Ή έξέλιξις τοϋ δικαίου 

τών μικτών γάμων έν Κύπρφ, έν π. Κυπριακαί Σπουδαί 2 (1938) 197-236 

(κυρίως 197 - 212), τοϋ Θ α λ. Ά ν τ ω ν ι ά δ ο υ, Ό περιορισμός τών κω¬ 

λυμάτων τοϋ γάμου, έν Έκκλ. Άλ. 33 (1913) 133-135, 141 -142, 150-152, 

159- 160, 167 -168 καί 181 - 188, τοϋ Δη μ. Γεωργιάδου, Τά κω¬ 

λύματα τοϋ γάμου, (Κων/πολις 1913), τοϋ Κωνστ. I. Δυοβουνιώ- 

τ ο υ, Τό διαζύγιον κατά τούς κώδικας 1471 καί 1472 τής Βιβλιοθήκης τοϋ 

Πανεπιστημίου, έν Νομοκανονικαί Μελέται 1 (Άθ. 1917) 53-106, τοϋ 

αυτού, Τά έκ τοϋ διαζυγίου κωλύματα τοϋ γάμου, αυτόθι 107 -132, τοϋ 

αυτού, Τό κατά συναίνεσιν διαζύγιον, αυτόθι 187 - 224, τοϋ Κ. Μ. 

Ρ ά λ λ η, Περί τής σωματικής νόσου ώς λόγου διαζυγίου έν τοΐςεκκλ. δικα- 

στηρίοις, έν ΠΑΚ 6 (1931) 278-281, τού Γεωργ. Ν. Κ α ρ α τ ζ ά, 

Άσίζαι τών Τεροσολύμων καί τής Κύπρου, ήτοι σύνταγμα νόμων έπί φραγ¬ 

κοκρατίας. Τό Δίκαιον τοϋ γάμου κατά τάςΆσίζας, ένπ. Νέα Σιών 6 (1907) 

897 - 908, 7 (1908) 276 - 285, τοϋ Δ η μ. Α. Π ε τ ρ ο π ο ύ λ ο υ, Ή σκλη¬ 

ρία εις τά έθιμα τοϋ ελληνικού λαοϋ, έν Έπετ. τοϋ Λαογραφικοϋ Αρχείου 

τής Ακαδημίας Αθηνών 7 (1952) 28 - 44 καί 159, τοϋ Γ. Μ. Β α λ ά σ σ η, 

Τινά περί τής πατρικής έξουσίας κατά τό Δίκαιον τοϋ μετά τήν άλωσιν ελλη¬ 

νισμού, έν ΤΑ 529-550. Ό θεσμός τής άδελφοποιΐας άπησχόλησε τον Κ. 

Μ. Ρ ά λ λ η ν, εν ΕΕΠΑ 3 (1906 - 1907) 239 ■ 306 καί τον Γ. Μιχαη- 

λ ί δ η ν - Ν ο υ ά ρ ο ν, έν τή έξαιρέτφ μονογραφία του : Περί τής άδελφο- 

ποι'ίας έν τή αρχαία Έλλάδι καί εν τφ Βυζαντίφ, έν ΤΑ 251-313 (Ιδίως 

284 - 313). Αί πληροφορίαι τού Ά ν α σ τ. Γεωργοπαπαδάκου, 

Ή άδελφοποιΐα εις τήν Μάνην, έν π. Λαογραφία 13 (1950) 28-32, έχουν 

μάλλον εκλαϊκευτικόν χαρακτήρα. 

Έπί τοϋ κληρονομικού Δικαίου εχομεν τάς μελετάς: τοϋ Γεωρ¬ 

γίου Δυοβουνιώτου, Τό φαλκίδειον τρίτον έν τφ βυζ. Δικαίφ, έν 

ΕΦΣΠ 6 (1902) 219-226, τοϋ Κωνστ. Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ο π ο ύ- 

λ ο υ, Ό φαλκίδιος νόμος έν τφ βυζ. Δικαίφ (Άθ. 1912) (θεμελιώδης 

μελέτη), τοϋ ίδιου, Βίε Νονοΐΐο ά. Ραίχ. ΑΐΙι^ιίΕείηδ ηδετ 6ίο τρι- 

μοιρία, έν ΒΝθ 8 (1929-1930) 136-146, τοϋ ίδιου, Ζαηι £Π6θ1ι. 

νοΙΙζδΟΓδΓεοΙιΙ: έν π. Λαογραφία 5 (1915) 239-248 (περί τής άποκηρύξεως), 

τοϋ Δ η μ. Γκίνη, περί τοϋ κάσου έξ άπαιδίας, κατά τήν Εκλογήν τών 

Τσαύρων, έν ΕΕΒΣ 10 (1939) 50-52, τοϋ Φ ρ. Β ά λ λ η ν δ α, Ή νεαρά 

26 Ανδρονίκου τοϋ Παλαιολόγου, έν π. Θέμις 25 (1914-1915) 378-384, 

τοϋ Γ. Μ ι χ α η λ ί δ ο υ - Ν ο υ ά ρ ο υ, Οοηίχΐδαΐίοη ά Γέίαάε Οοε 

ρμοΐοδ 8ηοο655θΓ3.ηχ 6π άτοίΐ 5γζ3ηΙ;ίη (Παρίσιοι 1937), τοϋ Σ π υ ρ. 

Γκίνη, Τστ. άνακοίνωσις έπί τοϋ κληρ. Δικαίου τών Τονίων νήσων, έν 

ΕΕΓΝ 34 (1914) 233-243, τοϋ Τ ω. Σ ό ν τ η, δ θάνατος τοϋ κληρονό¬ 

μου μένου έξ ύπαιτιότητος τοϋ κληρονόμου, ώς λόγος άναξιότητος, έν π. Νέον 

Δίκαιον 1 (1945) 87 - 107, τοϋ Πέτρου Ά γ γ ε λ ε τ ο π ο ύ λ ο υ, Ό 

κατά τό Τουστινιάνειον καί βυζ. Δίκαιον τρόπος υπολογισμού τής νομίμου 

μοίρας, έν δΐηάί ίη οηοτε 6ί ΡιθΙγο ΒοπΙεπΙο, (Μιλάνον 1930) 645 - 647, 

τοϋ Δαμιανού Βορρέ, Περί τής κληρονομικής διαδοχής εις τήν πε¬ 

ριουσίαν τών κληρικών καί μοναχών (Άθ. 1887), τοϋ Ά ν τ. Μ ο μ φ ε ρ- 

ρ ά τ ο υ, Κληρονομικόν Δίκαιον τών κληρικών καί μοναχών έν Έλλάδι καί 

Τουρκίςι (Άθ. 1890), τοϋ Κωνστ. Περδίκη-Καζαντζή, Βοί- 

ζ. 6γζ. Κ.6θ1ιζ5§·63θ1ιίοΙιΙ:ο. ϋδεΓ <ϋο Εγ5£οΙ§·6 ά. Κ€§-α1&Γεπ 6. 

§τίεο1ι. ΚίΓοδε (Λειψία 1887), αξιόλογος μελέτη” τοϋ Παν. Ζ έ π ο υ, 
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8πγ 105 ΟΓΐ^ίιΐθδ θα ρπνί1ε06 άε ηιαεευίΐηίΐε άεε εοάίίίεαίίοηδ τοπιαηο- 

Βγζαηΐίηεδ ρηΜίεεε εη ναΐαείιίε εη 1780 εί: 1818, εν π. Ιατα 3 (1952) 

233 - 237, τοϋ Εΰαγγ. Ν ι κ ο λ α ΐ δ ο υ, Περί της μοναχικής άκτημοσΰ- 

νης (Άθ. 1901). Ό Γ. Κ. Σπυριδάκης, εν Έπιστ. Έπετ. Φιλοσοφ. 

Σχολής Πανεπιστημίου * Αθηνών (1953 -1954) 286 - 292, έν τφ βίω του οσίου 

Μελετίου (ια' αίώνος), άνίχνευσεν έ'θιμον έν Θήβαις, περί τής τύχης τής προι- 

κός, λυθέντος τοΰ γάμου θανάτω τής γυναικός. 

Έπ! τοΰ ενοχικού και εμπραγμάτου Δικαίου έ'χομεν τάς εργασίας : τοΰ 

Δ η μ. Π α π π ο ΰ λ ι α, Ζιιγ Εεΐιτε νοπ Ο. Ρίαηάρπνίΐ60ίεη, έν Ζ. ά. 

5αν. δϋ. £·. Κ.εε1ι{;50ε8θ1ιίε1ιΙε, τόπι. ΑΜ. 29 (1908) 370-378, μετά τής 

επ’ αυτής κριτικής τοΰ Κωνστ. Τριανταφυλλοποΰλου, έν π. 

ΒυζαντΙς 1 (1909) 153-155, τοΰ Κωνστ. Τριανταφυλλοποΰ- 

λ ο υ, Βίε Νονεΐΐε 56 Εέοε ά. λΥείδεπ π. είη δίτεΐί ίί^ετ ά. Μεετεεπίετ 

ϊηι ιι. |1ι., |ν Ρεείεείιπίΐ: Ρ. ΚοεεΙιαΙίεΓ (III, 1939) 309- 323, τοΰ 

ί δ ί ο υ, Περιορισμός διαφέροντος και βυζαντινά! αντιλήψεις, έν ΑΙΔ 13 

(1946) 137- 164, τοΰ ΐ δ ί ο υ, ΈκΙ τής συναινέσει μεταβιβάσεως κυριότη- 

τος έν τφ μεταγενεστέρψ βυζ. Δικαίψ, έν Μνημ. Παπποΰλια (1934) 263-269, 

τοΰ ι δ ί ο υ, Έπισκόπησις τοΰ Δικαίου των άρραβωνιστικών συμβάσεων, 

έν ΕΕΓΝ 61 (1942) 295-303, τοΰ Ί α κ. Β ι σ β ί ζ η, Αι βολαι τής 

νήσου Κέας, έν ΕΕΒΣ 19 (1949) 26- 74, τοΰ Γ. Καλογήρου, Όίε 

ΑγγΙιο, ϊηι νεππδ^εηδΓέεΙιί: (Λειψία 1911), τοΰ *Ι ω. Β α λ α ω ρ ί τ ο υ, 

Μελέτη περί προστασίας τής διακατοχής κα! κατοχής κατά τον Ίόνιον Κώ¬ 

δικα (Άθ. 189Γ έν σ. 11 έπ. κατά βυζ. Δίκαιον), τοΰ Γ. Μ α ρ ιδ ά κ η, 

Ό χρόνος επί τής διά χρησικτησίας συστάσεως των δουλειών έν τφ βυζ. κα! 

ΐσχΰοντι Δικαίψ, έν ΕΕΓΝ 35 (1915-1916) 189-201, τοΰ Παν. Ζ έ- 

που, Τινά περ! βυζ. προτιμήσεως κατά τό Δίκαιον τών παραδουναβείων χω¬ 

ρών, έν Μνημ. Παπποΰλια (1934) 291 - 301, τοΰ ΐ δ ί ο υ, τήν βιβλιοκρι¬ 

σίαν έν ΖεΚδοΗτ. ά. δαν. 5ΐ. ί. Κεείιΐδ^έδείι. γοπι. ΑΒΙ. 54 (1934) 402- 

405, έπ! τής μελέτης τοΰ Ετη. Βηεεί, ΚίεεΓεΙιε ίηΙοΓΠο αΐΐε τείαζίοηε ϊτά 

τείΓαίΙο δίζαηΐίηο ε ηιηεηΐηιαηο (1933), τήνάρίστην μελέτην τοΰ ίδιου: 

Ή παράδοσις δΓ εγγράφου έν τφ βυζ. και τφ μεταβυζ. Δικαίψ, έν ΤΑ 199- 

242, τοΰ Γρηγ. Κασιμάτη, Εεε ΐπίετείδ άαηδ Ια Ιε^ίδίαΐίοη άε 

Ιαδίίηίεη εΐ άαηδ 1ε άτοίΐ 6γζαη1ίη (Παρίσιοι 193Π από σ. 107 έπ. βυζ. 

Δίκαιον), τοΰ Γ. Α. Μαυροκορδάτου, Περ! προνομίων και υποθη¬ 

κών εν π. Θέμις 1 (1846) 126-139. 

Γενικώτεραι έπ! τοΰ άστικοΰ Δικαίου μελέται, ή θίγουσαι πλείονα τοΰ 

ενός θέματα, είναι : τοΰ Λ. Σ γ ο ΰ τ α, μεταφράζοντος έν π. Θέμις 7 (1856) 

324-382, 8 (1861) 156- 219 κα! 9 (1865) 323-412, έκ τής α' έκδ. τής 
Οθδείιίεΐιΐε ά. ^πεοΙιίδοίι-Γοτη. Κεείιΐδ τοΰ Ζ α ο 1ι α γ ί ά νοπ Ε ί π- 

§ ε π ί 1ι α 1 (οικογενειακόν, κληρονομικόν καί έμπράγματον), τοΰ Γ ε ω ρ- 
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γιου Μ α ρ ι δ ά κ η, Τό άστ. Δίκαιον έν ταΐς Νεαραΐς τών βυζ. αύτο- 

κρατόρων (Άθ. 1922) μετ’ άρίστης άναπτΰξεως τοΰ θέματος" πρβλ. τάς επ’ 

αΰτοΰ κριτικός τοΰ Ο. Ρ ε γ γ α γ ΐ, εν ΒΖ 26 (1926) ΙοΟ - 151, τοΰ Ρ. 

Β γ α η ά ί 1 ε ο η ε, έν Ρινίδια Ηαΐ. ρετ 1ε εείεπζε §μαπ<3ίς1ιε 1926, 389 

έπ., τοΰ Ο. Β ε δ ε 1 ε γ, έν ΒΝ1 6 (1928) 547 - 555 κα! τοΰ Ε. ε η- 

0 ε γ, έν ΒΖ 27 (1927) 413-415, τοΰ Γ. Π ε τ ρ ο π ο ΰ λ ο υ, Τστορία 

κα! Εισηγήσεις (1944) 381 - 1368, τοΰ Δ η μ. Πα σ χ ά λ η, Κυκλαδικά θέ- 

σμια μετ’ ανεκδότων εγγράφων, έν ΑΙΔ 6 (1939) 212 - 261, τοΰ Π. Σ ε- 

ρ ο υ ΐ ο υ, Επιτομή τοΰ έν τοϊς έκκλ. δικαστηρίοις τοΰ οίκουμ. θρόνου 

έν ίσχΰϊ ρωμ. κα! βυζ. Δικαίου (Κων/πολις 1886) κα! τήν επ’ αυτής δυ¬ 

σμενή κριτικήν τών ’Ε λ. Τ α π ε ι ν ο ΰ κα! Κ. Β α σ ι λ ε ι ά δ ο υ, εν 

τη έκδόσει των τοΰ Προχείρου Νομικοΰ τοΰ Θεοφίλου (σ. ς' υποσ. 2), τοΰ 

Πέτρου Ά γ γ ε λ ε τ ο π ο ΰ λ ο υ, Σημεία τοΰ βυζ. Δικαίου, έν π. 

Δικαιοσύνη 2 (1924) 65-72, 95 - 96 κα! 11 7 -119, τοΰ Δ η μ. Γ κ ί ν η, 

Τό έθιμικόν Δίκαιον έν Άθήναις έπ! τουρκοκρατίας κα! δ «κώντικας» τοΰ 

νοταρίου Ποΰλου, έν ΕΕΒΣ 20 (1950) 257 -264. τοΰ Α. Κατσουροΰ, 

Συμβολή στή μελέτη τών έθίμων τής Νάξου, εν π. Ναξιακόν Άρχείον 1 

(1947) 8- 13, τοΰ I. Δελαρόκκα, υπό τον αυτόν τίτλον, αυτόθι, 36- 

42, τοΰ Π. Ζ έ π ο υ, Οαείςηεδ τειηαηιαεδ δΐιτ Ιεδ ΓαρροΠδ εηΐτε 1ε 

άΓοΐΐ Βγζαη8η εΐ 1ε ΠγοιΙ; άεδ Ε^ΐίηε εη Οπεηί, έν Ρεδίδοΐιπίΐ Η. 

Εενναίά (Βαδεί 1953) 209 - 215, τ ο ΰ ι δ ί ο υ, Ε’ίηίΐαεηεε (1η άτοί! 5γζαη- 

ίίη δηΓ Ια 1ε0ΐδΙαΙ:ίοη τοηπιαπιε άε Ια ρεποάε άεδ ρπηεεδ ρΐιαηαποΐε,ε, 

έν δίπόί (3ί ΚοδεΙιαΙίεΓ (—ΕΈητορα ε ίΐ άίηΚο Γοπιαηο 1 (1953) 429- 

437), τοΰ Ν ικ. Π. Μάτση, Παρατηρήσεις έπ! τής Εκλογής τών Ίσαΰρων 

έν Έφ. Ελλήνων Νομικών 21 (1954) 1111-1114. Τέλος ό Π. Β ά λ λ η ν- 

δ α ς έξετάξει τό ιδιωτικόν διεθνές Δίκαιον τοΰ κωδικός Κα?Αιμάχη, έν Μν. 

Παπποΰλια, 271 -283. 

§ 5. Δικονομικόν Δίκαιον. 

Ή έρευνα έπ! τοΰ κλάδου τοΰτου είναι μάλλον παρημελημένη' ό Ν ι κ. 

Π. Δημητρακόπουλος έγραψεν : Ή θεοκρισία παρά τοις Έλλη- 

σιν, έν ΕΕΓΝ 26 (1906- 1907) 17-32, Ιδίως 26-32 (=Νομ. Ένασχ. 2, 

3-17)' έπ! τοΰ Ιδιου θέματος δ Ά λ. Σ ι ά τ ο ς : Μία ποινική δίκη κατά 

Μιχαήλ Παλαιολόγου μέ θεοκρισίαν (’Αθ. 1938). Ό Θ α λ. Ά ν τ (ΰ ν ι ά- 

δ η ς εγραψεν : Ή δικαιοσύνη έπ! τών Παλαιολόγων κα! οι καθολικοί κρι- 

τα! τών Ρωμαίων, έν Έκκλ. Άλ. 29 (1909) 327-328, 334- 335 και 350- 

352, δ Μ. Εΰστρατιάδης, Περ! τοΰ σημείου τοΰ σταυροΰ αντί τής 

υπογραφής, έν ΕΕΓΝ 50 (1930-1931) 166-188, δ Ά ν. Χριστοφι- 

λ ό π ο υ λ ο ς, Ή δικαιοδοσία τών έκκλ. δικαστήριο ν έπ! Ιδιωτικών δια- 
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φορών κατά την βυζ. περίοδον, εν ΕΕΒΣ 18 (1948) 192- 201, δ Άρ. 

Δημόπουλος, Περί δικαστικής εξουσίας του Κλήρου παρά τοϊς Βυ- 

ζαντινοΐς, εν ΠΕΦΣΚ 30 (1908) 209 - 214, δ Κ. Μ. Ρ ά λ λ η ς, Περί τοϋ 

αποδεικτικοί) μέσου τής δμολογίας εν τοΐς έκκλ. δικαστηρίοις κατά τάς περί 

διαζυγίου δίκας, εν ΠΑΚ 5 (1930) 79-82. ’Τσως ενταύθα πρέπει νά κατα- 

ταχ3ή τοϋ Αμ. Αλιβιζατου: 'Η οικονομία κατά τό κανονικόν Δί¬ 

καιον τής Εκκλησίας (Άθ. 1949) καί γαλλιστί : Ε’έοοηοιηίε ά’αρτέδ 

1ε άτοιΐ οαηοηίραθ δο Ι’Ε^Ηδε ΟΓίΦοάοχβ, έν 8ΒΝ 8 (1953) 269-276. 

Περί των έκκλ. δικαστηρίων βλ. καί [X. Κ λ ο ν ά ρ η] έν π. ΤΗέιηίδ 1 

(1819) 209-212. Περί των πατριαρχικών δικαστηρίων βλ. καί Κυρίλ¬ 

λου Κ. (=Ί γνατίου Ούγγροβλαχίας;Ίωάννου Οικο¬ 

νόμου;) Απολογία ιστορική καί κριτική υπέρ του ιεροΰ Κλήρου τής Άν. 

Εκκλησίας κατά τών συκοφαντιών του Νεοφύτου Δοΰκα (1815) 38-40. 

Αξιοπρόσεκτος ή ανώνυμος (έ'ργον όμως του Ιγνατίου Ούγγροβλα- 

χιας) « Εκθεσις περί τής διαδικασίας ενώπιον τοϋ πατριαρχικού δικαστη¬ 

ρίου» κατά τάς άρχάς τοϋ ιθ' αΐώνος, άρχικώς γαλλιστί υπό τον τίτλον : 

ΡΓέαδ θίδίοπςιαε 5ιιγ 1’έίαί αοίιιεί δε ΓΕ^Ηδε οΠΗοδοχε εη Οπεηϋ, έν 

τή έφημ. ΟοιίΓπεΓ δε Ια Οτεεε (φΰλλ. 4, 5 καί 6 του Δεκ. 1829 καί Ίαν. 

1830) καί, έν έλλ. μεταφράσει, έν π. Άθηνά 1831, σ. 6-11, 26-32, 40-46, 

55- 62 και 71 - 77. Η Εκθεσις αυτή έχρησιμοποιήθη υπό τοϋ Μ ά α γ ε γ, 

Όαδ §πεε5. νοΙΡ (1835) τ. 1 σ. 391 ΰποσ. 25 (== μετάφρ. Κ α ρ α¬ 

σταθή σ. 318 σημ. 25), έκ δέ τών νεωτέρων ερευνητών μόνον υπό 

τοϋ Χρυσοστόμου Παπαδοποΰλου, ένπ. Θεολογία 12 (1934) 

23 ύποσ. 1. Πιστήν εικόνα, από λαογραφικής άπόψεως, δίκης βυζ. πολι- 

τικοϋ (ούχί έκκλησιαστικοϋ) δικαστηρίου δίδει δ Φ. Κουκουλ ές: 

Εις τήν αίθουσαν ενός έξωθεν δικαστηρίου, έν Τοτηε εοηίΓηέηιοπιίΐί 

διι ηιΐΙΙέπαίΓε δε Ια ΒίΜίοίΙιέςυε Ραίπατεαίε δΆΙεχαπάτιε (Αλεξάν¬ 

δρεια 1953) 9 - 24. ' · 

Περί τοϋ σχετικοΰ θεσμοϋ τών νοταρίων έγραψαν : δ’Αντ.Μομ- 

φ ε ρ ρ ά τ ο ς, έν π. Θέμις 1 (1890) 51 - 53 καί 67 - 68, δ ίδιο ς, έν π. 

Παρνασσός 14 (1891 - 1892) 489-497, δ X δ ι ο ς, έν Δ η μ. Κ α μ πού¬ 

ρο γ λ ο υ, Μνημεία τής 'Ιστορίας τών Αθηναίων 3 (Άθ. 1892) 19-27, 

δ Δ η μ. Π α σ χ ά λ η ς, Ό σπαρτιάτης Στρατηγόπουλος δημόσιος υπό 

βασ. εξουσίαν νοτάριος έν Άνδρφ. Ειδήσεις περί τών έν Άνδρφ νοταρίων 

επί φραγκοκρατίας καί τουρκοκρατίας, έν ΒΝζϊ 7 (1928-1929) 87-98. Περί· 

απονομής τής δικαιοσύνης, ο ίδιος, Τουρκοκρατούμενοι Κυκλάδες. Ή 

δικαιοσύνη έν Άνδρφ έπί τουρκοκρατίας, έν ΑΟΚΕ 19 (1939) 183-202. 

Ό Ά χ. Σ. Δ ι α μ α ν τ ά ρ α ς, έν ΔΙΕΕΕ 8 (1923) 158 - 222 καί 9 

(1926) 269-222 (ιδίως 175επ.), Περί διοικήσεως καί δικαστηρίων έπί τουρ¬ 

κοκρατίας έν Καστελλορίζφ. Ό Κ. Σ π υ ρ ι δ ά κ ι ς, περί τών πολιτικών 
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αντιλήψεων τοϋ Σκαρλάτου Καλλιμάχη, έν Κυπριακά Γράμματα 17 (1952) 

117-120. 

§ 6. Ποινικόν Δίκαιον. 

Όλίγαι μονογραφίαι έπί τοϋ ποιν. Δικαίου υπάρχουν : τοϋ Κ. Γ α ρ- 

δ ί κ α, Τό έγκλημα τής μοιχείας έν τφ τής βυζ. αυτοκρατορίας Δικαίφ 

(Άθ. 1925), του Φαίδωνος Κ ο υ κουλέ, Ή διαπόμπευσις κατά 

τούς βυζ. χρόνους, έν π. Βυζαντινά - Μεταβυζαντινά 1 ιι (1949) 75- 101, 

τοϋ ίδιου, Μία τών παρά τοΐς Βυζαντινοΐς ποινών, δ μεταλλισμός, έν 

Προσφορά εις Στίλπ. Π. Κυριακίδην (Θεσσ. 1953) 375-382, τοϋ Ά λ ε ξ. 

Ν. Λ έ τ σ α, «Γεωργού χειρ ού τέμνεται», αυτόθι 427-441 τοϋ Ό δ. 

Λ α μ ψ ί δ ο υ, Ή ποινή τής τυφλό)σεως παρά βυζαντινοΐς (Άθ. 1949). 

Εΐδικώς περί τής ποιν. ευθύνης τών ιατρών έν Κύπρορ, κατά τό Δίκαιον τών 

Άσσιζών, άσχολεΐται δ Κ. X ρ υ σ ά ν θ η ς, έν π. Κυπριακαί Σπουδαί 12 

(1948) 175- 184. Τήν μεταβυζαντινήν περίοδον άφορφ ή μελέτη τοϋ Μεν. 

Τοΰρτογλου, Στοιχεία ποιν. Δικαίου καί έγκληματολογίας εις τάς παροι¬ 

μίας καί τά άσματα τοϋ έλλ. λαού, έν π. Λαογραφία 5 (1945-1949) 126- 158 

καί τοϋ Δ η μ. Α. Π ε τ ρ ο π ο ΰ λ ο υ, Ή θανάτωσις δΡ άνασκολοπισμοϋ 

κατά τήν τουρκοκρατίαν, έν ΕΕΒΣ 23 (1953) 531-543. Ό Κ. Μ. Ρ ά λ- 

λ η ς, πλήν τοϋ θεμελιοόδους έργου του : Ποιν. Δίκαιον τής... Εκκλησίας 

(1907), μή υπαγόμενου ένταϋθα, ήσχολήθη : Περί τής ποινής τής από τής 

Μονής αποβολής, έν ΠΑΚ 10 (1935) 94- 108 καί : Περί τής αναγκαστικής 

μοναχικής κουράς, αυτόθι 12 (1937) 326- 328. Αί έκκλ. ποιναί τοϋ άφορι* 

σμοΰ καί τών επιτιμίων άπησχόλησαν τούς Κωνστ. Τριαντάφυλ¬ 

λό π ο υ λ ο ν, Τό ανάθεμα έν τφ νεωτέρφ έλλ. Δικαίφ, έν π. Νεοελλ. Έπι- 

θεώρησις 1 (1917) 232-237, Γεώργιον, μητρ. Νευροκοπίου, Περί 

τών έκκλ. επιτιμίων καί ιδία τοϋ χαρακτήρος αυτών (Άθ. 1950), Δ. Ζ ω μ- 

π ο λ ί δ η ν, Ό άφορισμός ή τό ανάθεμα, ή έσχάτη τών ποινών έν τφ καν. 

Δικαίφ, έν Ν. Πανδέκται 5 (1906) 209-212. Ιεζεκιήλ, Αρχιερατικόν 

έπιτίμιον, έν π. Θεολογία 10 (1932) 355-357 καί τον άρχιεπ. Σμύρνης 

Βασίλειον, 'Υπόμνημα περί έκκλ. άφορισμοϋ κατά τούς... Κανόνας καί 

τήν διδασκαλίαν τών Πατέρουν τής... Εκκλησίας (Κωνσταντινούπολις 1897). 

Τό έπεισόδιον μεταξύ Δημ. Ύψηλάντη καί Μαντώς Μαυρογένη, περί οΰ 

ήσχολήθη δΚωνστ. Τριανταφυλλόπουλος, έν ΠΑΚ 11 (1936) 

292-297 καί έν ΑΙΔ 3 (1936) 266-269, μάλλον δεν ανήκει πλέον εις τήν 

μεταβυζαντινήν περίοδον. 

§ 7. Έκκληαιαατικόν Δίκαιον. 

Δυσχερής είναι δ διαχωρισμός τών μελετών έπί τοϋ βυζ. καί μεταβυζαν- 
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τινοΰ από τοϋ συγχρόνου εκκλησιαστικοί) Δικαίου καί τούτο διότι, λόγω της 

σχετικής αυτονομίας της Εκκλησίας επί τουρκοκρατίας, τό έκκλ. Δίκαιον τής 

βυζαντινής αυτοκρατορίας, μέση) τής τουρκοκρατίας, συνεχίζεται όμαλώς εν 

τφ ίδρυθέντι ελλ. Κρατεί, μή γενομένης, άλλως, παρ’ ήμΐν κωδικοποιήσεως 

των Κανόνων, ως εν τή Δυτ. Έκκλησίφ. 'Ως εκ τοΰτου, εν ταΐς επί του εκκλ. 

Δικαίου μελέταις από τής ίδρΰσεως του ελλ. Κράτους μέχρι σήμερον, ή προσ¬ 

φυγή εις τάς βυζ. πηγάς δεν γίνεται δι5 ιστορικούς λόγους, άλλα προς τεκμη- 

ρίωσιν τοΰ ισχύοντος Δικαίου. Συνεπώς θά περιορισθώ εις έκείνας μόνον τάς 

μελετάς, αϊτινες πραγματεύονται άποκλειστικώς θέματα τού βυζ. καί μεταβ. 

εκκλ. Δικαίου, ασχέτως πρακτικής εφαρμογής των σήμερον 

Τάς σχέσεις Εκκλησίας καί Πολιτείας εξετάζει ό Παν. Πουλί- 

τ σ α ς, εν τή θεμελιώδει εργασίφ του : Σχέσεις Πολιτείας καί Εκκλησίας, 

ϊδίςι επί εκλογής επισκόπων (Άθ. 1946) ιδίως 23- 185, ό Β. Σ τ ε φ α ν ί- 

δ η ς είς δύο μελέτας του : ’Έρευναι περί των έν τφ βυζ. Κράτει σχέσεων 

Εκκλησίας καί Πολιτείας, τεύχος Α' (Άθ. 1929) καί : Αί έν τφ βυζ. Κρά- 

τει σχέσεις Εκκλησίας καί Πολιτείας καί ή Νεαρά τού αύτοκρ. Κωνσταντί¬ 

νου Δούκα (1065), έν ΒΖ 30 (1929- 1930) 420-424. ό’Αν. Χρίστο- 

φ ι λ ό π ο υ λ ο ς, Ή σχέσις των κανόνων προς τούς νόμους καί ό Θεόδω¬ 

ρος Βαλσαμών, έν ΕΕΒΣ 21 (1951) 69 · 73, ό Π. Π α ν α γ ι ω τ ά κ ο ς, 

Εκκλησία καί Πολιτεία άνά τούς αιώνας (Άθ. 1929) 84-92 καί 172- 186, 

καί ό I. Π α ν α γ ό π ο υ λ ο ς, Περί τών Οίκουμ. Συνόδων καί τών επί 

τής εποχής των σχέσεων Εκκλησίας καί Πολιτείας (Άθ. 1940). Πρβλ. καί 

Ά ν. Χριστοφιλοπούλου, Ελληνικόν Έκκλ. Δίκαιον, τεύχος Α' 

(Άθ. 1952) 31 -36 καί 61-67. 

Είς σειράν συντόμων μονογραφιών, δ Κ ω ν σ τ. Μ. Ρ ά λ λ η ς εξετά¬ 

ζει διάφορα έκκλησ. αξιώματα: Περί τού αξιώματος τού λογοθέτου (Άθ. 

1916, Περί τού οικονόμου, έν ΠΑΚ 7 (1932) 4-10, Περί τού πριμικηρίου, 

αυτόθι 7,124- 128, Περί του Εκκλησιάρχου, αυτόθι 8 (1933) 306- 

311, Περί τού όστιαρίου, αυτόθι 8 (1933) 396-399, Περί τού άρχοντος τής 

Εκκλησίας, αυτόθι 9 (1934) 246-251, Περί του σκευοφύλακος, αυτόθι 9 

(1934) 314-320, Περί τών έπισκοπειανών, αυτόθι 10 (1335) 408-409, 

Περί τών δομεστίκων, αυτόθι 12 (1937) 294-296, Περί τών τίτλων ύπερ- 

τίμου καί εξάρχου, αυτόθι 14 (1938) 155- 162’ περί τών τελευταίων τού¬ 

των βλ. καί Μ. Γ ε δε ώ ν, έν π. Ό Νέος Ποιμήν 2 (1920) 497-512. Τέ¬ 

λος, ό Κ. Μ. Ρ ά λ λ η ς, Περί τών μητροπολιτών, έν ΠΑΚ 14 (1938) 755- 

767. Ό μητρ. Ηλιουπόλεως Γεννάδιος, Περί τού δφφικίου τού άκτου- 

1 Βιβλιογραφικήν έπισκόπησιν τοΰ έκκλ. Δικαίου έν τή νεωτέρςι έλλ. επιστήμη 

παρέχει ό Παν. I. Π α ν α γ ι ω τ ά κ ο ς, εν Άρχ. Έκκλ. καί Καν. Δικαίου 1 (1946) 

39-65, 2 (1947) 51-64, 172-183 καί 262-273. 

αρίου, έν π. Όρθοδοξία 26 (1951) 104 - 106, ό Β. Σ τ ε φ α ν ί δ τι ς, Οί 

σύγκελλοι έν τφ διοικ. συστήματι τού οίκουμ. πατριαρχείου, έν π. ό Χέυ; 

Ποιμήν 2 (1920) 481 - 493 καί δ μητρ. Ά θ η ν α γ ό ρ ας, Ό θεσμός τών 

συγκέλλων είς τό οίκουμ. πατοιαρχεΐον, έν ΕΕΒΣ 9 (1932) 211 -288. 

Περί τής Εκκλησίας έν Τουρκία έρευνα δ Γ. Γεω ρ γ ι ά δ η ς - Ά ρ- 

ν ά κ η ς, ΤΙιε £Γθε1ί ΟΗιιγοΙι οί Οοιίδίαπίΐηορίε οποί ίΐιε Οίίοπκιη Κπι- 

ρίπ?, έν άοππιαΐ Μοά. ΗίδίοίΓε 24 (1952) 235- 250, ό Μ η ν ά ς Λ. X α- 

μ ο υ δό π ο υ λ ο ς, Τό έν τή Εκκλησία ϊσχύον Δίκαιον, έν Έκκλ. Άλ. 2 

(1882) 565 - 570 καί 581 - 584, ό Χρυσόστομος Π α π α δ ό π ο υ· 

λ ο ς, *Η θέσις τής Εκκλησίας εν τφ τουρκικφ Κράτει, έν π. Θεολογία 12 

(1934) 5 - 24, ό Θ. Παπαδόπο υ λ ο ς, δίιιάίεδ 3πά άοοιιτηεηίδ π?1η- 

ΐίιΐ£ ίο ίΐιε ΙιίδίοΓγ οί ίΐιε βΓεσ1< ΟΙιιπχΙι από ρεορίε ιπκΙέΓ Ιιιτίαδί] οΐο- 

ιηίηοϊίοη (1952) καί ό Ηλιουπόλεως Γεννάδιο ς, Ό γάμος καί ή διά- 

ζευξις άπό άπόψεως τής ορθοδόξου Εκκλησίας καί από πολιτικής πλευράς, 

έν π. Όρθοδοξία 28 (1953) 191- 197. Περί τής όργανώσεως τής Εκκλησίας 

έν τφ Δεσποτάτφ τού Μορέως, βλ. Δ ι ο ν. Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ, ΟΓβαηίδαίιοη 

εεείέδΐαδίίςηε άαηδ 1ε ϋέ5ροί3ί άε Μοτέε, έν ΕΉεΙΙεηίδΐηέ εοηίεηιρο- 

τπΐη 6 (1952) 7-32, 197-211. 

§ 8. Δημόσιον καί Διοικητικόν Δίκαιον. 
ι 

'Ως προς την βυζ. περίοδον, ένταύθα άνήκουν αί μελέται : τού Σ ω· 

φρονίου Εύστρατιάδου, Ό όρκος τών άνωτέρων υπαλλήλων τού 

βυζ. Κράτους κατά τούς χρόνους τού Ιουστινιανού, έν π. Ρωμανός δ Με- 

λωδός 1 (1932) 14-15, τού Ά λ. Δ ι ο μ ή δ ο υ ς, Πηγή καί έ’κτασις τής 

αύτοκρ. έξουσίας εις τό Βυζάντιον, έν π. Βυζαντινά - Μεταβυζαντινά 1 π 

(1949) 39 - 60, τ ο ύ ΐ δ ί ο υ, Τό χρυσόβουλλον Κωνσταντίνου τού Πα- 

λαιολόγου καί τό φεουδαλικόν δίκαιον είς τό Βυζάντιον, έν ΠΑΚ 19 (1944) 

194 - 198, τού Μ. Δ έ ν δ ι α, όίιιάεδ δατ 1ε βοιινεπιεηιεηί εί ΙΤιάηιίηί- 

δίΓπίίοη ά Βγζαηεε, έν 5ΒΝ 5 (1939) 122- 145, τού ίδιου, Συμβολή 

είς τά τής όργανώσεως καί λειτουργίας τής διοικήσεως έν τφ βυζ. Κράτει 

περί τήν εποχήν τής υπό τών Φράγκων καταλύσεως αυτού, αυτόθι 8 (1953) 

307 - 322, τού Δ ι ο ν. Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ, Εα εοΓηπιαηέ ^Γεοιιυε, έν Ι/Ηεΐ- 

Ιέηίδπιο εοπίοπιροταίη 2 (1948) 295-310 καί 414 - 128 (θεμελιώδης με¬ 

λέτη), τού ίδιου, Μελέται περί τής διοικητικής διαιρέσεως καί τής 

επαρχιακής διοικήσεως έν τφ βυζ. Κράτει, έν ΕΕΒΣ 17 (1941) 208-274, 

18 (1948) 42-62, 19 (1949) 3-25, 21 (1951) 179*209, 22 (1952) 159- 

182, τού Ν. Σ β ο ρ ώ ν ο υ, Εε δεπηεηί άε Είάέΐΐίέ ό ΓειηρεΓεατ 6γζαη- 

ίϊη εί δα 3ΐ§τπίίθ3ίίοη εοηδίΐίαίίοηηεΐΐε έν ΚΕΒ 9 (1951) 106- 142, τής 

Α ί κ. Α. X ρ ι σ τ ο φ ι λ ο π ο ύ λ ο υ, Ή σύγκλητος είς τό βυζ. Κράτος, 
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εν Έπ. Άρχ. ίστ. ελλ. Δικαίου 2 (1949) δ -151 (ευσυνείδητος μελέτη). Τό 

δικαίοομα της στάσεως εν Βυζαντίψ εξετάζει δ Διογένης ^ανάλα¬ 

τος, Βυζαντινά μελετήματα. Συμβολή εις την ιστορίαν τοΰ βυζαντ. λαοΰ 

(Άθ. 1940). 

Άφθονώτεραι είναι αί έργασίαι επί τής μεταβυζαντινής περιόδου : Π. 

Άργυροπούλου, Δημοτική διοίκησις, έ'κδ. β' (Άθ. 1859) 36 - 37" 

ή παλαιά μονογραφία τοΰ Ν ι κ. Μ ο σ χ ο β « κ η, Τό εν Έλλάδι δημό¬ 

σιόν δίκαιον επί τουρκοκρατίας (Άθ. 1882), διατηρεί ακόμη τήν αξίαν της. 

Σχεδόν σύγχρονος είναι τοΰ Ν. I. Σαριπόλου,ή ΟοηάΚίοη ροΙίΟςμιε 

δοοίαίε (Ιοε §τεθδ δοιίδ Ια άοιηίη&ΐίοη οΐΐοπιαηε (Παρίσιοι 1885), εκ¬ 

λαϊκευτικής μορφής μελέτη. 

Σχετικαί μέ τον θεσμόν των δημογερόντων καί κοτζαμπάσηδων είναι 

αί μελέται: τοΰ Δ η μ. Π α σ χ ά λ η, Κοτζαμπάσηδες, έν Ήμερολ. Μεγ. 

Ελλάδος, 1935, 301 - 325, τοΰ Α. Σ ι γ ά λ α, Ανέκδοτα έγγραφα άφο- 

ρώντα εις τήν εκλογήν των κοτζαμπάσηδων, έν π. Ελληνικά 3 (1930) 69 - 

80, τοΰ ί δ ί ο υ, Ή πατέντα των Κοτσαμπάσηδων, έν Ήμερολ. Μεγ. 

Ελλάδος, (1930) 403 - 421, τοΰ ίδιου, Σελίδες από τήν ιστορίαν των 

Κοινοτήτων επί τουρκοκρατίας, έν π. Κυκλάδες 1 (1931) 18- 20, 50 - 51, 

132 - 133, τοΰ Κ. Λ α μ έ ρ α, ή αξιόλογος μελέτη: Περί τοΰ θεσμοΰ των 

έπί τουρκοκρατίας δημογεροντιών, έν π. Μικρασιατικά Χρονικά 3 (1940) 

1 - 73, τοΰ Ίακ. Β ι σ β ί ζ η, Ή κοινοτική διοίκησις των Ελλήνων κατά 

τήν τουρκοκρατίαν, έν άναμνηστ. τόμφ : Ή πεντακοσιοστή έπετειος απο τής 

άλώσεως τής Κ/πόλεως, τοΰ ΕΉεΙΙέηίδΠΐε οοηίεηιροΓαίη (Άθ. 1953) 183 - 

284 (περί προνομίων : 186 έπ., περί απονομής δικαιοσύνης : 196 - 204), τοΰ 

Π ε ρ. Ζ ε ρ λ έ ν τ η, Σΰστασις τοΰ Κοινοΰ των Μυκονίων (Έρμ. 1924). 

Περί Έπτανήσου : τοΰ Έρμάννου Λουντζη, Περί τής πολιτικής 

καταστάσεως τής Έπτανήσου έπί Ενετών (Άθ. 1856). Περί Δωδεκάνησου : 

Μ. Μ ι χ α η λ ί δ ο υ - Ν ο υ ά ρ ο υ, Ή άνά τους αιώνας αύτοδιοίκησις τής 

Δωδεκανήσου, έν π. Άθηνά 57 (1953) 179 - 196, ιδίως 184 έπ. 

§ 9. Δημοσία Οίκονομία. 

Ή πρό ένενηκονταετίας περίπου δημοσιευθεΐσα μελέτη τοΰ Π α ΰ λ ο υ 

Κ α λ λ ι γ ά, Περί δουλοπαροικίας παρά Ρωμαίοις καί Βυζαντίοις καί περί 

φορολογικών διατάξεων, άρχικώς έν π. Πανδώρα 10 (1859- 1860) 73-80, 

97 - 106, 121 -130 καί 145-150, βραδΰτερον, μετά προσθηκών, έν π. Θέμις 

9 (1865) 154-247 καί, τελικώς, έν Μελέται καί Λόγοι (Άθ. 1882) 183- 

204, αποτελεί τήν πρώτη ν ελληνικήν έργασίαν έπί δημοσιοοικονομικοΰ βυζ. 

θέματος, αλλά καί τήν μοναδικήν έργασίαν τοΰ Π. Κ α λ λ ι γ ά έπί βυζ. 

νομικοΰ θέματος" παρά τήν πάροδον τοΰ χρόνου, ή μελέτη αΰτη διατηρεί 
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τήν αξίαν της. Κατά τον παρελθόντα αιώνα ούδεμία α'λλη ελληνική μελέτη 

έγράφη έπί θέματος βυζ. δημ. οικονομίας, μόλις δ’ από τών αρχών τοΰ κ' 

αΐώνος αρχίζουν έμφανιζόμεναι σχετικαί έργασίαι. Άναμφισβητήτως τοΰ 

πρώτου τρίτου τοΰ αίώνος μας δεσπόζει ή μορφή τοΰ Ά ν δ ρ έ ο υ Μ. 

Ά ν δ ρ ε ά δ ο υ, δστις διά σειράς μελετών έπί τής βυζαντινής, μεταβυζαν¬ 

τινής καί επτανησιακής δημοσίας οικονομίας προήγαγε σημαντικώς τήν επι¬ 

στήμην έπί τοΰ κλάδου τοΰτου. Θ’ αναγράψω τάς μελέτας του κατά χρονο¬ 

λογικήν σειράν : Περί τών οικονομικών τοΰ Βυζαντίου, έν ΕΚΝΕ 1 (1908) 

22 - 46, γαλλιστί: Εεδ £ΐηαποεδ Βγζαη1:ίπεδ, έν Κενιιε άεδ δοϊέηοεδ ροΐί- 

ΐίηιιεδ 3η σειρά, 26 (1911) =Έργα 1, 423-450 καί γερμανιστί : ϋΒετ 

θίε Ρίπαηζεπ νοη Βγζαηζ, έν ΡίηαηζαΓοΙιίν 26 (1909) 468-490. Περί 

τοΰ πληθυσμού καί τοΰ πλοΰτου τής Κιονσταντινουπόλεως κατά τους μέσους 

αιώνας, έν ΕΦΣΝ 13 (1917) 249-297 καί γαλλιστί : ϋε Ια ροριιίαΐϊοη άε 

Οοπδίαπίίηορίε δοιίδ Ιεδ εηιρεΓειίΓδ 6γζαη1:ίηδ, έν π. Μείτοη 1 (1920) 

68- 119. Περί νομίσματος καί τής κτητικής δυνάμεως τών πολυτίμου μετάλ¬ 

λων κατά τούς βυζ. χρόνους, έν ΕΕΠΑ 1916- 1917, 185-235 καί γαλλιστί : 

Όε Η τηοηηαίέ έί άε Ια ριιίδδαηοε ά’αοΐιαί άεδ πιέΐαιιχ ρτεείευχ άαηδ 

Γεηιρίτε 6γζαηίίη, έν π. Βγζαηί:ίοη 1 (1924) 75- 115 (—Έργα 1,493- 

524). Έν τφ τόμφ Α' μέρος Β' τοΰ μνημειώδους έργου του : Σύστημα δη¬ 

μοσίας οικονομίας (Άθ. 1918), τά περί δημοσίας οικονομίας τών Βυζαντι¬ 

νών έν σ. 337 - 624 (Πρβλ. τήν κριτικήν τοΰ Α. V α δ ΐ 1 ί ε ν, έν ΒΝά 5, 

1926- 1927, 442-444). Εε ηιοηίαπί: άυ Βιιά^εΐ; άε ΤεηιρίΓε ΒγζαηΙπι, έν 

Κενιιε άεδ είιιάεδ §χεεςιιεδ 34 (1921) 20-56 (—Έργα 1, 451 - 492). Εα 

νέηαΐίίέ άεδ οίίΐοεδ εδί-εΐΐε ά’οπ£Ϊηε 6γζαπ1:ίηε ? έν Νοιινεΐΐε τενιιε 

Ηΐδί. άιι άι-οΐΐ: £ταης·αίδ 45 (1921) 1 - 16 (=Έργα 1, 525-531). Τά πανεπι¬ 

στήμια Κων/πόλεως και αί χάριν αυτών δημόσιαι δαπάναι, έν ΕΕΠΑ 18 

(1922-1923) 153- 167 (=Έργα 1, 533-543). Εε Γεεπιίεπιεηί; άε £οηοΕ- 

οηηαίτεδ εΐ άεδ ϋηίνεΓδίΐέδ άαηδ Γετηρίτε 6γζαηί:ίη έν Μέίαιι^εδ α Ο. 

ΟογπΠ (Γάνδη - Παρίσιοι 1926) 17-40 (=Έργα 1, 545- 562) καί έν ελλ· 

μεταφράσει, υπό Γ. Μ α ρ ι δ ά κ η : Ή στρατολογία τών υπαλλήλων καί τά 

Πανεπιστήμια εις τήν βυζ. αυτοκρατορίαν, έν ΑΟΚΕ 7 (1927) 337 - 358. Οί 

Εβραίοι έν τφ βυζ. Κράτει έν ΕΕΒΣ 6 (1929) 23-43 (=Έργα 1, 609- 

627) καί γαλλιστί : Εεδ άαίίδ ε£ 1ε ίίδε άαηδ Γέτηρίτε ΒγζαηΙ:ίη, έν Μέ- 

1αη§;εδ ΟΒατΙεδ Πίείά 1 (Παρίσιοι 1930) 7 - 29 (=Έργα 1, 629 - 659). Βγ· 

ζαηεε ραταάίε άιι πιοποροίε 61 άα ρπνϊΐέ^ε έν π. Βγζαη0οη 9 (1934) 171 - 

181 (=’Έργα 1, 599-607). Εα ροραΐαίιοη άε Γετηρίτε Βγζαηΐϊη, έν ΒαΙΙ. 

άε ΓΙηδΙίΐαΙ ατοΗ. Βαίνατε 9 (1935) 117- 126 *. Ρίοταΐδοη ε£ άεεαάεηεε 

1 Έπί τοΰ ίδιου θέματος βλ. καί Π. Χαρανη (Οθαταπΐδ), Α ηοίε οπ 
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θε \ά ρεϋΐίε ρτορπέίέ άαπδ ΓεχηρίΓε ϋγζαηίΐη, εν Μέίδη^εδ Ε. ΜηΗεπι 

(Βρυξέλλαι 1936). 

Διά την εποχήν τής τουρκοκρατίας εγραψεν δ Ά. Ά ν δ ρ ε ά 5 η ς : 

ΕΆθηιίηϊδίπιίίοη Ηπαπείέτε άε Ια Οτεοε εοιίδ Ια άοΕπίπαΐίοη ίωτςιιε, εν 

Κενηε άεε εΐιιάεδ ^τεοςτιεδ 23 (1910) 131 -183 (=Έργα 1,675- 720), ΑΗ 

Ραείια ΟεΤεΟεΙίη, εεοηοιηίδΐε εΐ ίϊηαηείεΓ, αυτόθι 25 (1912) 427 -460 (= 

’Έργα 1, 721-745). Διά τον πληθυσμόν τής Κων/πόλεως επί τουρκοκρατίας, 

βλ. Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Εικασίαι μετά έρευναν ένοριακών κωδίκων Κων/πόλεως, εν 

π. Μεσ. Γράμματα 3 (1936) 79 - 97. Διά τήν Επτάνησον επί Ενετοκρατίας 

συνέγραψεν δ Α. Άνδρεάδης: Περί τής οικονομικής διοικήσεως τής 

Επτάνησου επί Βενετοκρατίας, τ. 1 - 2 (Άθ. 1914). Έκτος των ανωτέρω 

μελετών έδημοσίευσεν δ Α. Ά ν δ ρ ε ά δ η ς καί εμβριθείς κριτικάς έν Ε0 

Μεδδα^ετ ά’ΑΐΗέηεδ 18 Όκτ. 1927, έν ΒΖ 28 (1928) 287 - 323 (=Έργα 

1, 563 - 597), καί έν ΤΙιε εη^ΗδΙι ΙιίδΙοποαΙ Κενίε\ν 43 (1928) 415- 416. 

Ή μελέτη του Δ. Κ. Τ σ ο π ο τ ο ΰ, Γή καί γεωργοί τής Θεσσαλίας 

κατά τήν τουρκοκρατίαν, επί τή βάσει ιστορικών πηγών (Βόλος 1912) αποτε¬ 

λεί άξιόλογον συμβολήν επί του θέματος" πρβλ. κριτικήν υπό Σ π. Λ ά μ- 

π ρ ο υ, έν Ν· Έλλ. 10 (1913) 216 - 218 καί υπό Α. Ά ν δ ρ ε ά δ ο υ, έν 

Κ,οναο άοδ έΐαάβδ §τοοςιΐ6δ 27 (1914) 93 - 94. Αί μελέται του Ά λ. Δ ι ο- 

μ ή δ ο υ ς ; Τά αίτια τής οικονομικής παρακμής του Βυζαντίου, έν π. Έπιθ. 

Κοιν. καί Δημ. Οικονομικής 6 (1937) 135- 155, Ή έξέλιξις τής φορολογίας 

τής γής εις τό Βυζάντιον, έν ΕΕΒΣ 19 (1939) 306 - 314, Ή πολιτική τής 

μακεδονικής δυναστείας κατά τής μεγάλης ιδιοκτησίας, έν π. Ελληνικά 11 

(1939) 249 - 262 καί, υπό έκτενεστέραν μορφήν, έν Βυζαντιναί Μελέται 1 

(Άθ. 1942) 1 - 115, ώς καί του Δ ι ο ν. Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ : Ό χαρακτήρ 

τής βυζ. οικονομίας καί δ κρατικός παρεμβατισμός, έν π. Πολιτική Έπιθεώ- 

ρησις (1946), του ίδιου: 0πδ6 ιηοηπεΙαίΓΟ 01 οπ56 έοοηοιπίςαο α 

Βγζαηοο άη XIII6 άκ XV6 δίέοίο έν Ε’ΗοΙΙόηίδπιε οοπίοπιροταΐπ, 1947, 

σ. 162 - 192, 219 - 277, 386 - 399, 483 - 497, 564 - 591, 1948, σ. 57 - 81, 

150- 167 1 αποτελούν άξιόλογον συμβολήν διά τήν βυζ. περίοδον, εις τήν 

οποίαν επίσης αφορούν αί μελέται τοΰ Γ ρ. Κ α σ ι μ ά τ η, Σ,ά άΐχίόιηο 

νέχ&Βοη άθ Γέηιρ. ΝίοέρΙιοΓέ Ρθοοαδ, έν ΒγζαηΒοη 7 (1932) 149- .160, 

τοΰ X ρ. Μ. Μ α κ ρ ή, Ε’οΓ^αηίδαΗοπ άε Γέοοηοιτπε τιτΒαίηε άμηδ Βγ· 

ζ3.1100 δοιίδ Ια άγηαδί;ί0 άοδ Μαοέάοηίεηδ (Παρίσιοι 1925), έφ’ ής πρβλ. τάς 

κριτικάς έν ΒΝύ 5 (1926 - 27), 235 - 243, εν ΒΖ 26 (1926) 116 - 118 καί 

ί&β ροραΐδίίοη &ηά οΐίΐεε οί ίώε Β?ζαηϋη6 Ειηρίτε ίη Βίε ΟαίτίεβηΟι οεηίιΐΓγ, 

έν Ιεινϊδίι δοοΐίΐΐ κίικίΐεδ, Ρυΰΐΐοαϊϊοηδ, ητ. 5 (1953) 135-148. 

1 Πρβλ. τοΰ ΐδίου, Βυζάντιον. Κράτος καί κοινωνία1 ιστορική έπισκόπησις 

(Άθ. 1951) 41-51. 
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έν Βγζηπίίοπ 4 (1927 - 1928) 658 - 660, τ οΰ ί δ ί ο ν, Ι.)θδ Βνζ.-ιπίίπδ ο· 

<1θδ όΙταη^οΓδ άμηδ Οοηδίατιΐίηορίο αιι ιηονοη - ;Ί<*ο (ΙΙαοίσιοι 1928), τοΰ 

Γ. Κ ό λ ι α. Μέτρα τοΰ Ιουστινιανού εναντίον τής αστυφιλία; και δ 

θεσμός τοΰ κοιαίστορος, έν ΤΑ 39-17, τοΰ Κ ω ν σ τ. Σ φ ή κ α, Ό «δη¬ 

μόσιος δρόμος» των βυζαντινών, έν π. Νέα Εστία 47 (1950) 374-376, 

458 - 459, 539 - 540, 604 - 605, 656 - 657 καί 748 * 751, τοΰ 11. Χαραν ή 

(Ο 1ι ?ι γ :ι η ι δ) ()η Πιο δοοίιιΐ δίπιοίητο αικί εοοηοπιίο οΓ§3ηΐδ3ίΙοη οί 

Πιο 5γζ3ηΐίηε οπιρΐτο ΐη Πιο ίΙιΐΓίεβηΙΙι οοπίατν άιι<3 ΙοΙογ, έν Βγζαηΐί- 

ηοδίανΐοδ 12 (1951) 94-153 καί τοΰ I. Τορναρίτου, Τό αίνιγμα 

τοΰ βυζ. άερικοΰ έν σχέσει μέ τό ρωμ. αεπιπηηι καί τον ίίδοαιη, έν Άρχ. 

Βυζ. Δικαίου 1 (1930) 3-212 καί 308-386" πρβλ. τήν αΰστηροτάτην κριτι¬ 

κήν τοΰ Ρ. Ό ο 1 £ 6 γ έν ΒΖ 32 (1932) 444- 445 καί τήν «τέροηδε» τοΰ 

I. Τορναρίτου, έν Παοαρτήματι, Ν° 1, τοΰ Άρχ. Βυζ. Δικαίου (Άθ. 

1933) 140- 158, ως καί τον βαρύν χαρακτηρισμόν τών Ε. 3 1 ο ϊ η καί Η. 

Ογ0£Όιγ6, έν Βγζ3η0οη 8 (1933) 769, διά τάς έρευνας του : («πιοίηδ δοίεη- 

ΐΐίίηιιεδ ςηε άτοΙμΒραεδ»). 

Τήν μεταβυζαντινήν περίοδον αφορούν αί έργασίαι τοΰ Δ ι ο ν. Ζα- 

κ υ θ η ν ο ΰ, Ειδήσεις περί τής εμπορικής κινήσεως τών λιμένων τής Αττι¬ 

κής κατά τά μέσα τοΰ ιζ' αίώνος, έν π. Ελληνικά 7 (1934) 253 - 265, τοΰ 

Ν ι κ. Γ. Ά ρ μ α κ ό λ α, Οίκονομικά τής Τήνου (1715 - 1822), Άθ. 1926, 

τοΰ Θ. Θ. Β ε λ ι α ν ί τ ο υ, Περί τής δημοσιονομικής καταστάσεως τών 

Παξών έπί Ενετοκρατίας καί μέχρι τοΰ 1803, έν ΒΝΙ 6 (1927 - 28) 60-76, 

τοΰ Δημ. Π α σ χ ά λ η, Δημοσιονομική κατάστασις τών Κυκλάδων νήσων 

έπί τουρκοκρατίας καί έπαναστάσεως (1537 - 1825) έν ΑΚΟΕ 14 (1934) 436- 

470, τοΰ Ά ν τ. Γ. Σ ή φ α κ α, Τό υπό τών τοΰρκων εΐσαχθέν εις Κρή¬ 

την φορολογικόν σύστημα, έν Έπ. Έτ. Κρητ. Σπουδών 3 (1940) 156- 178. 

Επίσης έν τφ κεφαλαίφ τούτφ πρέπει νά καταταχθή ή μικρά μελέτη τοΰ 

Σ π. Λάμπρου, Τό δικαίωμα τής πρώτης νυκτός παρά τοϊς βυζαντινοΐς, 

έν Ν. Έλλ. 4 (1907) 14 - 19, δεδομένου ότι τό «δικαίωμα» τούτο είσεπράτ- 

τετο υπό μορφήν φόρου. Έν τούτοις δ Ν. Β έ η ς, έν ΒΖ 21 (1912) 169- 

186, κατέστησε πιθανώτερον, δτι τό δικαίοηια τής «παρθενοφθορίας» ήτο 

ή χρηματική ποινή έπί βιασμού κόρης Ό Ν. Τ ω μ α δ ά κ η ς δημοσιεύει 

τέσσαρα ελληνικά έγγραφα τών τουρκικών Αρχών Κρήτης, τών ετών 1831 - 

1 Εντούτοις έν τή Δυτ. Μακεδονία, έπί τουρκοκρατίας, φαίνεται οτι ό «σούμ- 

πασης» άπεπειράτο ενίοτε ν’ άσκηση ούσιαστικώς τό δικαίωμα τής πριότης νυκτός1 

τρεις τοιαύτας περιπτώσεις αναφέρει ό Μ ι χ. Κ α λ ι ν δ έ ρ η ς, Γραπτά μνημεία από 

τή Δυτ. Μακεδονία χρόνων τουρκοκρατίας (Πτολεμαΐς 1940) 41, 48 καί 53, καθ’ άς, 

ομοιομορφίας, ό μέν σούμπασης έφονεύθη υπό τών χωρικών, τά δέ χωρία τούτων, 

εις αντίποινα, κατεστράφησαν όλοσχερώς υπό τών Τούρκων ή τών Αλβανών. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ2 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “Ετος ΚΔ' 10 
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1859, εν Έπ. Έτ. Κρητ. Σπουδών 1 (1938) 130- 137, εξ ών τά τρία πρώτα 

φορο?νθγικοΰ περιεχομένου. 

§ 10. Ειδικά περιοδικά. 

'Ως ήτο φυσικόν, ειδικά περιοδικά, ασχολούμενα άποκλειστικώς περί τό 

βυζ. και μεταβυζ. Δίκαιον, δεν ήτο δυνατόν νά υπάρξουν παρ’ ήμϊν, ελλείψει 

επαρκούς αριθμού ένδιαφερομιένων. Παρά ταΰτα, έγένετο απόπειρα έκδόσεως 

τοιοΰτου ειδικού περιοδικού, υπό τον τίτλον : Άρχεΐον Βυζαντινού Δικαίου 

(1930- 1931). ουτινος ό βίος ύπήρξεν, ώς ήτο επόμενον, βραχύτατος, έκδο- 

θέντων δυο μόνον τευχών του Α' τόμου καί ενός παραρτήματος (1933), έν τφ 

όποίφ (σ. 1 - 139) έδημοσιεΰθη υπό του Γ. Πετροποΰλου, Βιβλιο¬ 

γραφική έπισκόπησις 1931, άριστόν υπόδειγμα τοιουτου είδους εργασιών. 

Πλήν τής έπισκοπήσεως ταΰτης, τό περιοδικόν τοΰτο έδημοσίευσε διαφόρους 

μελετάς του ίδρυτοΰ του Ί ω. Τ ο ρ ν α ρ ί τ ο υ, περί ών διέλαβον έν τφ 

οίκείφ κεφαλαίφ. 

Αι νομικαί βυζ. μελέται Ελλήνων, έφ’ όσον δεν δημοσιεύονται αυτοτε- 

λώς, φιλοξενούνται συνήθως εις τά ειδικά βυζαντινά περιοδικά, ήμέτερα ή 

ξένα, ή είς ελληνικά νομικά περιοδικά. 

§11. Βιογραφίαι καί βιβλιογραφίαι. 

Βιογραφίας Νομικών τής βυζ. καί μεταβυζ. περιόδου έχομεν νά μνημο- 

νεΰσωμεν : περί Ίωάννου Ξιφιλίνου, υπό Κ. Μ π ό ν η, Ιωάν¬ 

νης Ξιφιλΐνος, δ νομοφυλαξ, δ πατριάρχης καί ή εποχή του, έν Τεχίε ιι. 

ΡθΓ5θ1ιιιη£εη ζ. 5γζ. ηευ§τ. ΡΗ1. Ν° 24 (Άθ. 1937)* περί Δη μητριού 

του Χωματιανοΰ, υπό Άν. Χριστοφιλοπούλου, έν π. 

Θεολογία 20 (1949) 741 - 749“ περί Ίωάννου Ά π ο κ α ΰ κ ο υ, μητρ. 

Ναυπάκτου, υπό Π. Κ. Π ο λ ά κ η, (Ίεροσ. 1923)' περί Κωνσταντί¬ 

νου Άρμενοποΰλου, πρβλ. άνωτ. σ. 112" προσθετέοι αί, αμφιβό¬ 

λου ακρίβειας, πληροφορίαι τοΰ πα?.αιου (1655 - 1740) κρητός Ν ι κ ο λ ά ο υ 
Παπαδοποΰλου-Κομνηνοϋ ΡταεποΒοπέΒ Μγεί:α§Ό§;ίθ36 (Πα- 

τάβιον 1696) 143" περί Θεοδοσίου Ζυγομαλά, υπό Κ. I. Δ υ ο- 

β ο υ ν ι ώ τ ο υ, έν π. Θεολογία 1 (1923) 18-40 καί 141 -146' πρβλ. τάς 

παρατηρήσεις τοΰ Ν. Β έ η, έν ΒΝΙ 6 (1927 - 1928) 267' περί Μανουήλ 

Μ α λ α ξ ο ϋ υπό Κ. I. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ ο υ, 'Ο νομοκάνων Μανουήλ 

Μαλαξοϋ (’Αθ. 1916) 5 - 7* περί τοΰ επισκόπου Καμπανίας Θεοφίλου, 

υπό Β. Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ, έν π. Θεολογία 7 (1927) 49 -60, 110-123, ώς 

καί υπό Σωφρονίου Εύστρατιάδου, έν Ήπ. Χρ. 2 (1927) 

54-97, 245-268' πρβλ. καί Ν. Δ ε λ ι α λ ή, αυτόθι 7 (1932) 247" περί 
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Μ ι χ α ή λ Φωτεινού, υπό Κ. I. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ ο υ, έν π. Θεο¬ 

λογία 1 (1923) 327 - 342' περί τοΰ ποιητοΰ Ά θ α ν. X ρ ι σ τ ο π ο ΰ λ ο υ, 

ώς συντάκτου τοΰ Μολδαβικοΰ Κώδικος, υπό Δ. Β. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ, 

επί τή βάσει ρουμανικών ιδία πηγών, έν π. Έλλ. Δημιουργία 9 (1952) 

425 - 430' περί Κωνστ. Σάθα καί Άθ. Παπαδοποΰλου-Κε- 

ρ α μ έ 03 ς, υπό Θ. Ξ α ν θ ο π ο ΰ λ ο υ, έν Εεΐιοδ ά’Οπεηί 17 (1914) 

345 - 348. 

Νεωτέρων δέ Ελλήνων νομικών βυζαντινολόγων νεκρολογίας ή βιογρα¬ 

φίας μετά βιβλιογραφίας, έχομεν νά σημειώσω μεν : τοΰ Δ η μ. Παππού- 

λ ι α, υπό Κωνστ. Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ο π ο ΰ λ ο υ, έν ΠΑΚ 10 (1935) 

8-17, υπό Π. Β ά λ λ η ν δ α, έν Κίνίεΐα άΐ άίπίίο ρπναίο 2 (1933) 140 

έπ. καί υπό τοΰ ι δ ί ο υ, έν Μνημ. Παπποΰλια (Άθ. 1934) 5-15* τοΰ 

Ά ν δ ρ έ ο υ Μ. Ά ν δ ρ ε ά δ ο υ, υπό Κ. Β α ρ β α ρ έ σ ο υ, Γ. Πε¬ 

τροποΰλου καί I. Π ί ν τ ο υ, έν τή ύπ’ αυτών έκδόσει : Άνδρεάδου, 

“Έργα 1 (Άθ. 1938) σ. θ- ιδ' καί υπό Α. Σ μ π α ρ ο ΰ ν η, Α. Μ. Απάτεα- 

άέε, Βε^ταικΙεΓ ά. Ρϊη3ηζ\νίδ56η$ο1ΐ3ί1: ίπ Οπεείιεπίαπά (Άθ. 1940), 

Έργα Κ. Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ο π ο ΰ λ ο υ, έν Έφ. Έλλ. Άλλοδ. Νομο¬ 

λογίας 62/2 (1943) 2- 11. 

Ένταΰθα θά ήδυνάμεθα νά προσθέσωμεν, καίτοι δεν πρόκειται περί 

Έλληνος βιογραφομένου, τήν μελέτην τοΰ Κωνστ. Θ. Κ υ ρ ι ακο- 

π ο ΰ λ ο υ, Περί τοΰ Γεωργίου Μάουρερ καί τοΰ έν Έλλάδι έργου αΰτοΰ, 

έν Πρακτικά Α' Συνεδρίου δικηγ. Συλλόγων τοΰ Κράτους (Άθ. 1928) 

275-285. 

Νομικάς βιβλιογραφίας έχομεν νά μνημονευσωμεν : τοΰ Γ. Πετρο¬ 

ποΰλου, πλήν τής ανωτέρω έν § 10 άναγραφείσης, τήν Βιβλιογραφίαν 

τών έτών 1932- 1935 έν ΑΙΔ 3 (1936) 569-646, τών δ’ έτών 1936-1937, 

αυτόθι 5 (1938) 287 - 351, ώς καί τήν ανωτέρω, σ. 108, μνημονευθεΐσαν Συμ¬ 

βολήν του* τοΰ Κωνστ. Τριανταφυλλοποΰλου, Τό έλλ. άστ. 

Δίκαιον από τοΰ 1869 έως 1919, έν π. Τό Δίκαιον 3 (1921) 210-222. Διά 

τάς έπί τοΰ Κανονικοΰ Δικαίου εργασίας, βλ. Ά μ ί λ κ α Ά λ ι β ι ζ ά τ ο υ, 

έν Έκατονταετηρίς Πανεπιστημίου Αθηνών (Άθ. 1937) 1 -22 καί περί 

τών έργων τοΰ Κωνστ. Μ. Ρ ά λ λ η, έν ΠΑΚ 4 (1929) 224- 225, περί 

δέ τών τοΰ Άνδρέου Μ. Άνδρεάδου, υπό [Ε. Π. Φωτιά- 

δ ο υ] εν Έργα 3 (1940) 409 - 429. 

§12. Γλώσσα. 

Ή γλώσσα τών βυζ. νομικών κειμένων ελάχιστα άπη σχόλη σε τούς "Ελ¬ 

ληνας. Ίσως ένταΰθα πρέπει πρωτίστως νά γίνη μνεία τοΰ σπουδαιότατου 
ΟγοθΕ Ι,εχίοοη οί ΐΗε Γοπιαη απά 6γζ3η1ΐηε ρεποάε (ίτοιπ Β.0.146 ίο 

Π 
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Α.Ι). 1100), (Νέα*Υόρκη * Λειψία 1870) του Κ | ύ α γ γ ε λ ι ν ο ϋ) *Λ [ πο· 

στολίδου] ' 8 ο ρ 1ι ο ο I ο 8 (1807 · 1888), έκδοθέν τό δεύτερον τό 1888 

καί τό τρίτον, έπιμελεία ,Ιο.ΗορΙι Τίιαγοτ (1914),έν Οαιη1.)Π(3ί>;ο. Έντφλεςικφ 
τουτιρ ό Λ ποστολίδης Υπεδελτίωσε καί νομικά κείμενα. Ή Σοφία 
Ά ν τ ω ν ι ά δ ο υ έγραψε : Ι)ο Γΐηίίποηοο (Ιο Ιίΐ Ιαη^υε (Ιο άτοίΐ βγζαη- 

Ιίη 8ΐΐΓ Ιο ί>τοο (ΓηιιϊοππΓΙππ, εν ΟΙιτοπίςυο ίΓΙ{^γρίε 7 (1932) 157 · 171. 

Εσχάτως ό Ε. Ρ ο 0 σ σ ο ς έξέδωκε: Λεξιλόγιο· εκκλησιαστικού Δικαίου. 

Α* Βυζ. Δίκαιον (’Αθ. 1948). Ό Ν ι κ. II. Λ η μ η τ ρ α κ ό π ο υ λ ο ς, έν 
σύντομο) μελέτη του, έν ΕΕΓΝ 88 (1918-1919) 140- 146, άναδημοσιευ- 

θείση εν τ. 4 (1927) 269-275 των Νομικών Ένασχολήσεών του, ή θέλησε 
νά συναγάγη συμπεράσματα περί της προφοράς τής λατινικής γλώσσης έκ τής 
μεταγραφής λατινικών νομικών όρων εις ελληνικά κείμενα. Ό ίδιο ς, Μία 
παοατήοησις έπί τής ονοματολογίας τής συγγένειας, έν π. Θέμις 1 (1890- 

1891) 283*285 (= Νομ. Ένασχ. 1, 72- 76) Υποδεικνύει, δ'τι ό όρος: αγχι¬ 

στεία άδοκίμως χρησιμοποιείται προς δήλωσιν τής έξ επιγαμίας συγγένειας, 

Υντι τοϋ όρθού : κηδεστία. Πλείστας ά’λλας σχετικός Παρατηρήσεις εις τήν 
καθ’ ήμάς νομικήν γλώσσαν, δημοσιεύει ό Μ ι χ. Λ ι β « δ ά ς, έν ΕΕΓΙΑ 
15-17, (1920- 1921) 3-31, 18 (1921 -1922) 51 - 99 καί έν Έπιστ. Έπετ. 

Νομ. Σχολής Παν. Αθηνών I (1924- 1925) 25-84, φέρων πολλά παραδεί¬ 

γματα έκ τών βυζ. πηγών. Περί τής έννοιας τοϋ όρου «Υπόξυλον» έν τώ με- 

ταβυζ. Δικαίφ, βλ. Ί α κ. Τ. Β ι σ β ί ζ η ν, έν Έπ. Άρχ. Ίστ. Έλλ. Δι¬ 

καίου ’Ακαδ. Αθηνών 5 (1954) 123- 126. 

§13. Σγοντειοι διαγωνισμοί. 

Ό Λεωνίδας Σγούτας (1820- 1878), οΰ μόνον συνέβαλεν έν 
ζωή είς τήν έρευναν του βυζ. καί μεταβυζ. Δικαίου διά τών έννέα τόμων τοϋ 
νομικού περιοδικού του Θέμις (1846- 1869), διά τής έν αύτφ δημοσιεύσεως 
διαφόρων βυζ. καί μεταβυζ. νομικών κειμένων καί σχετικών μελετών, έν προ- 

τοτύπφ ή μεταφράσει, αλλά καί μετά θάνατον, διά κληροδοτήματος προς τό 
Πανεπιστήμιον Αθηνών, κατέλιπε μέγα μέρος τής περιουσίας του προς προ¬ 

κήρυξη* διαγωνισμών επί θεμάτων τοϋ ρωμαϊκού ή βυζαντινού Δικαίου. Έκ 
τών 24 προκηρυχθέντων διαγωνισμών τούτων, οί ήμίσεις ακριβώς είχον θέ¬ 

ματα έπί τοϋ βυζ. Δικαίου : 

1) Ό Ζ', Τό αστικόν Δίκαιον εις τήν Εκλογήν τών Ίσαύρων. 

2) Ό Θ', Τό αστικόν Δίκαιον έν ταΐς Νεαραΐς τών μετά τον Ιουστι¬ 

νιανόν αύτοκρατόρων, ίστορικώς καί δογματικώς. 

1 Περί οΰ πρβλ. Γ. Σούλη, έν π. Άφηνα .56 (1952) 125-141. 
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3) Ό Γ, Αΐ παραλλαγαί τοϋ έν τή Έξαβίβλφ τοϋ ’Αρμενοπούλου αστι¬ 

κού Δικαίου από τοϋ Ιουστινιανού και τών Βασιλικών. 

4) Ό ΙΑ', Ό ναυτικός νόμος τών Ροδίων. 
5) Ό ΙΓ', Ή ερευνά τών προς προστασίαν τής μικράς ιδιοκτησίας δια¬ 

τάξεων τής βυζ. νομοθεσίας καί είδικώτερον τών Νεαρών τής μακεδ. δυνα¬ 

στείας. 
6) Ό ΙΕ', Τό αστικόν Δίκαιον κατά τάς αποφάσεις Δημητρίου τοϋ Χω- 

ματιανοϋ. 
7) Ό ΙΤ', Ό βασιλεύς έν τφ βυζ. Δικαίφ. 
8) Ό ΙΖ', Τό Έπαρχικόν Βιβλίον Λέοντος τού Σοφού καί αί συντε- 

χνίαι έν τώ Βυζαντίφ. 
9) Ό ΙΗ', Αϊ έν τφ αστ. Δίκαιο; καινοτομίαι τής Εκλογής τών Ίσαύρων. 

10) Ό ΙΘ', Μετάφρασις τής Οεδοΐιίοΐιΐε ά. £πεο1π5θ1ι * Γοηιίδοΐιβπ 

ΚβοΙιΙδ τοϋ Ζ ο ο 1ι α γ ί α ν ο η Π ΐ η £ 6 η 1 Η ά 1 και συγχρονισμός 
αυτής διά τής προσθήκης τών πορισμάτων έκ τών έκτοτε γενομενων ερευνών . 

11) Ό Κ', Αστικόν Δίκαιον περιεχόμενον είς τάς έν τή Πείρα αποφά¬ 

σεις τοϋ Ευσταθίου καί άλλων δικαστών. 
12) Ό ΚΔ'. Περί τής είκόνος τοϋ Νόμου (νόμοι, νεαραί, χρυσόβουλλα, 

προστάζεις, ορισμοί κλπ.) καί περί τών σχέσεων νομού και εθίμου κατά τό 
Δίκαιον τών Νεαρών Λέοντος τοϋ Σοφού καί τών μετ’αυτόν αυτοκρατορίαν. 

Χαρακτηριστικόν είναι: α) ότι έκ τών 24 Σγουτειων διαγωνισμών, ων 
δ Α' προεκηρύχθη τό 1881, οί δώδεκα ανωτέρω, Υφορώντες θέματα αμιγούς 
βυζ. Δικαίου, προεκηρύχθησαν μόλις μετά τήν πρώτην δεκαετηρίδα τοϋ αίώ- 

1 Χαρακτηριστικόν τής άγνοιας, είς ήν εύρίσκονται "Ελληνες Νομικοί σχετικώς 
προς τήν σημερινήν θέσιν τών βυζ. νομικών σπουδών, θ’ αναφέρω την γνώμην τοΰ 
κατά τ’ άλλο, διαπρεπούς άστικολόγου παρ’ ήμΐν Πέτρου Θηβαίου- καί 
τούτο καθιστά έτι μάλλον αδικαιολόγητον τήν άγνοιαν του — δστις έν τή ’Εφ. Ελλή¬ 

νων Νομικών 1 (1934) 31, έπέκρινεν ώς εξής τήν προκήρυξιν τοΰ ΙΘ' διαγωνίσμα¬ 

τος : «ή μειάφραοις δεν τιληοοΐ κενόν τι, άφον μετάφρααιν τοιαντην, δόκιμον δε κατά 
πάντα, έχει εκτοτε εκπονήσει αυτός ό Λέων. Σγούτας, ήν έν τφ προ?.ογφ τον έργου τον 
εγκωμιάζει αυτός ό Ιϊη^βηΐΗαΙ» ■ Σημειωτέον, οτι πρόκειται περί τής μεταψράσεως 

τοΰ Σγοΰτα έκ τής α' έκδόσεως τής Ιστορίας τοϋ νοη Είη^εηΐΗ&Ι (1856- 

1864), έν ω δ διαγωνισμός έζήτει μετάφρασιν έκ τής γ' έκδόσεως (1892) και συγχρο¬ 

νισμόν ταύτης. Τό νά νομίζη "Ελλην νομικός, δτι ή ερευνά έπί τοΰ βυζ. Δικαίου 
είχε σταματήσει είς τήν προ εκατόν περίπου ετών α' έκδοσιν τοΰ νοη Κ ι η £ 6 η- 

είναι καταπληκτικόν! Καί όμως ό τοιαύτην γνώμην περί τής ιστορίας τοΰ 
ελληνικού Δικαίου έξενεγκών Πέτρος Θηβαίος συμμετεσχε πασών τών απο τοΰ 
1911 “Επιτροπών προς σύνταξιν τοΰ ’Αστικού Κωδικός, μέχρι και τής τελευταίας 
(1930), είς ήν δφείλεται καί ή σύνταξις τοϋ ίσχύοντος “Αστ. Κωδικός καί ής Επι¬ 

τροπής τά μέλη υποτίθεται, δτι, προς σύνταξιν τοϋ “Αστ. Κωδικός, θά έλάμβανον 
ΰπ’ δψιν τά πορίσματα τής έρεύνης έπί τοΰ βυζ. καί μεταβυζ. Δικαίου. 
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νός μιας, δηλ. επί των καθηγητών Δ. Παππού λ ια, Κ. Τριαντα- 

φ υ λ λ ο π ο ΰ λ ο υ καί, βραδύτερου, Γ. Μ α ρ ι δ ά κ η, δτε δηλ. ήρχισεν 

ή κίνησις προς σύνταξιν Αστικού Κοίδικος, εν φ κατά την προηγηθεΐσαν 

τριακονταετίαν, δτε ύπετίθετο δτι έζώμεν υπό τό καθεστώς του Δικαίου τών 

διατάξεων «τών αειμνήστων ημών βυζ. αύτοκρατόρων», ουδείς τών τότε κα¬ 

θηγητών του Πανεπιστημίου "Αθηνών έσκέφθη νά προκήρυξή θέμα επί κα- 

θαρώς βυζ. Δικαίου καί β) δτι έκ τών δώδεκα ανωτέρω διαγωνισμών, θε¬ 

μάτων αμιγούς βυζ. Δικαίου, μόνον δυο ειχον ώς αποτέλεσμα την σύνταξιν 

δυο αρίστων όντως εργασιών : δ Θ', μέ τό εργον του Γ. Μ α ρ ι δ ά κ η, 

Τό αστικόν Δίκαιον εν ταϊς Νεαραΐς τών βυζ. αύτοκρατόρων (Άθ. 1922) 

καί ό ΙΖ', μέ τό εργον τού Ά ν α σ τ. Χριστοφιλοπούλου, Τό 

Έπαρχικόν Βιβλίον Λέοντος τού Σοφού καί αί Συντεχνίαι εν τώ Βυζαντίφ 

("Αθ. 1935)" εις τούς άλλους δέκα, είτε ουδέν εργον υπεβλήθη, είτε τά ύπο- 

βληθέντα, εν ή δύο, εις τινας τών διαγωνισμών τούτων, δεν έκρίθησαν ά*ξια 
βραβεύσεως. 

Έκτος τών δώδεκα τούτων διαγωνισμών, δύο άλλοι ειχον μικτά θέματα, 

έκ τού ρωμαϊκού καί βυζ. Δικαίου : ό Α', περί προγαμιαίας δωρεάς καί ό 

Δ', περί συνεισφοράς. 

§14. Δίεΰ'νή Βυζαντινολογικά Συνέδρια. 

Σχετικώς πενιχρά ύπήρξεν ή συμμετοχή Ελλήνων Νομικών, δι’ ανακοι¬ 

νώσεων ή διατυπώσεως ευχών, εις τά εννέα μέχρι σήμερον συγκροτηθέντα 

διεθνή Συνέδρια. Εις τό Α', έν Βουκουρεστίφ (1924), ουδείς ελλην Νομικός 

μετέσχεν. Εις τό Β', έν Βελιγραδίφ (1927), συμμετέσχε μόνον δ αείμνηστος 

Δ η μ. ΙΊ α π π ο ύ λ ι α ς, διά τής άνακοινώσεώς του : ϋαδ 5γζ. Κεοΐιΐ: ιι. 

δοίηθ Β6άου1;υη§· ί. ά. £Π6θΗ. Κ.6θ1ιίδ§6δ<±ίο1ιΐ€ ’. Είς τό Γ', έν Άθήναις 

(1930), δ Κωνστ. Τριανταφυλ λ ύπουλος άνεκοίνωσε : Πίβ 
Νονοΐΐε ά. Ραίπ3Γθ1ιεη Αί1ΐ3η3δΐιΐδ α^ετ άΐε τριμοιρία 2 *, δ δέ I. Τ ο ρ- 

ν α ρ ί τ η ς : Οί ουσιώδεις χαρακτήρες τού βυζ. Δικαίου καί ή χρησιμοποίη¬ 

σή τών διδαγμάτων του εις τό σύγχρονον δίκαιον 8. Είς τό Δ', έν Σόφια 

(1934), μία μόνον έγένετο άνακοίνωσις υπό τού Γ ρ. Κ α σ ι μ ά τ η : 1,3 

1 Πρβλ. ΙΓε Οοη°;Γέ5 ΐηίεπι. άσε εΐιιάεδ Ιτγζ&ηΟπεδ. Οοπφίε-ιεικίιι ρατ 
Β. Αηαδίαεΐίενίό εί Ρ Β- Οταπΐό (Βελιγράδιον 1929) 62. Πρβλ. καί Δ. 

Παπποΰλια, έν ΠΛΚ 2 (1927) 245-254. 

2 Πρβλ, ΙΙΙε Οοιι§;Γέ5... Οοιηρίε-Γεηάιι ρατ Α η. Ο τ 1 & α ά ο 5 (Άθ. 1932) 

200. Αυτή έδημοσιεύθη έν ΒΝ7 8 (1929 - 1930) 136 - 146. 

8 'Η άνακοίνωσις αυτή, μετά προσθηκών, έδημοσιεύθη υπό τόν τίτλον : Σύμ¬ 

βολα! είς τήν Ιστορίαν τοϋ βυζ. Δικαίου, έν Άρχείφ βυζ. Δικαίου 1 (1930-1931) 

213 - 306. 
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ηοΐϊοη άη ιηαπα§;ε άαηδ Ι’ΕεΙο^αε άεε Ιεμιιπεπδ Είς τό Ε', έν Ρώμη 

(1936), έπίσης μία μόνον έγένετο άνακοίνωσις, υπό τού αυτού Γ ρ. Κ α σι¬ 

μά τ η : 1,3. ροΐϊίΐςιιε δοείαίε άαηδ Ιεδ ηοανεΐΐεδ άε Πέοη 1ε δ3§·ε Είς 

τό Τ', έν Παοισίοις (1948), μία μόνον ελληνική άνακοίνωσις έγένετο, υπό 

τού Ν. Σβορώνου (καί τούτου ούχί Νομικού) με θέμα : Εε δεπηεηί: 

κλπ. (πρβλ. ανωτέρω σ. 141) 5. Εις τό Ζ', έν Βρυξέλλαις (1948), ούδεμία ελλη¬ 

νική άνακοίνωσις έγένετο. Είς τό Η' έν Παλέρμφ (1951), έγένοντο αί κάτωθι 

ανακοινώσεις: τοϋ Παν. Ζ έ π ο υ, Ρ,3 «ίταάίίΐο ρετ εοΓίοηι» ειι θτοίϋ 

βγζ3πΐίη 4, άναχωνευθεΐσα έν τή έν ΤΑ 199-242 δημοσιευθείση μελετη του 

(βλ. άν. σ. 136), τοϋ Μ. Δ έ ν δ ι α, Συμβολή είς τά τής όργανώσεως (πρβλ. 

άν. σ. 141)5 καί τοϋ ’Α μ. Ά λ ι β ι ζ ά τ ο υ, Ι/έοοηοιτπε (πρβλ. άν. σ. 138)6. 

Είς τό Θ', έν Θεσσαλονίκη (1953) 7, άνεκοίνωσαν : δ Κωνστ. Τριαν- 

τ α φ υ λ λ ό π ο υ λ ο ς, Διαβαθμίσεις τοϋ ποινικού πνεύματος κατά βυζαντι¬ 

νός αντιλήψεις 8, δ Π α ν. Ζ έ π ο ς, βαείςαεδ τειηοΓραεδ δυτ Ιεδ Γ3ρ- 

ροτίδ εηΐτε 1ε άτοΐΐ ΐ>γζ3ηί:ίη εί 1ε άτοίΐ άεδ Π3ΐίηδ επ Οπεηί καί ο X. 

Φραγκίστας, Ό άριθμός τών μαρτύρων είς τάς άστικάς δίκας τοϋ Βυ¬ 

ζαντίου. 

Συμπεράσματα. 

Τό Βυζ. Δίκαιον, τό όποιον δ νομοθέτης τοϋ Διατάγματος τής 23 Φεβρ. 

1835 ώρισε — προσωρινώς, μέχρι συντάξεως "Αστικού Κώδικος ως ίσχΰον 

Δίκαιον, εΐδομεν άνωτέρω, πώς παρεμερίσθη υπό τών Πανδεκτιστών νομο¬ 

διδασκάλων1 τά νομικά έθιμα, υπό τά όποια έζησεν δ έλ?,.ηνικος λαός κατά 

τούς σκοτεινούς αιώνας τής δουλείας καί τά οποία ο αυτός νομοθέτης τοϋ 

1835 ήθέλησεν έπίσης νά ισχύουν, καί μάλιστα νά υπερισχύουν, τοϋ γραπτού 

Δικαίου, δεν ειχον καλλιτέραν τύχην1 έν πρώτοις, μία μεταφραστική αβλεψία, 

ανακαλυφθείσα 9, κατ’ ειρωνείαν τής τύχης, κατά τάς παραμονάς μόλις τής 

1 Έδημοσιευθη έν Μνημ. Παππούλια (Άθ. 1934) 85-92. 

2 Βραχύτατη περίληψις έν 8ΒΝ 5 (1939) 599. 

3 Έδημοσιευθη έν Αεΐεδ όιι νΐΕ Ο'οι^Γέδ 1 (Παρίσιοι 1950) 191-197. 

1 Έδημοσιεύθη έν 8ΒΝ 8 (1953) 396-398. 

6 Έδημοσιεύθη έν 8ΒΝ 8 (1953) 307-322. 

6 Έδημοσιεύθη έν 8ΒΝ 8 (1953) 269-276. 
1 Τά Πρακτικά δέν έδημοσιεύθησαν ακόμη. Πρβλ. IX6 Οοη§ΐ'έ5 ίπίβπι... 

Ρι-0£ΐ3ΐΉΐηε άε5 ΐτανΗυχ, σ. 16-17. 'Η άναγγελθεΐσα, αλλά μή πραγματοποιη- 

θεΐσα, άνακοίνωσις τοϋ Νικ. Πανταζοπούλου, 'Η Έξάβιβλος τοϋ Αρμενο- 

πούλου ώς «κωδικοποίησις» καί ή έπίδρασις αυτής επί τό νεώτερον ρωμαϊκόν δίκαιον, 

έδημοσιεύθη έν μέρει έν π. Ελληνική Δημιουργία 11 (1953) 59/-604. 

8 Έδημοσιεύθη έν ΑΙΔ 16 (1953) 151 - 188, υπό τόν τίτλον : Έλληνικαί νομι¬ 

κά! ίδέαι έν τφ βυζ. ποινικφ Δικαίω. 
9 Ύπό τοϋ X ρ. Πράτσικα, έν π. Θέμις 51 (1940) 270-272. 'Η κακή μετά- 
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ισχύος τον νέου 5Αστικού Κωδικός, περιώρισε τ’ αναγνωριζόμενα έθιμα εις 

εκείνα μόνον, όσα ειχον δημιουργηθή προ τοΰ 1835, άντιθέτως προς την 

θελησιν τοΰ νομοθετου. Αυτονόητον, ότι οι Πανδεκτιστα'ι δυσπίστως προσ- 

εβλεπον προς τα έθιμα, η ισχύς των οποίων θά διετάρασσε την εισαγωγήν 

τοΰ «Δικαίου των Πανδεκτών». Ύπό την έπίδρασιν των Πανδεκτιστών τοΰ- 

των, ή νομολογία των δικαστηρίων προσέθεσεν άνΰπαρκτον εν τφ Διατάγ- 

μάτι προϋποθεσιν προς αναγνωρισιν εθίμου τινός : την όμοιόμοοφον άσκη- 

σιν. Ό αστικός Νόμος τοΰ 1856 κατήνεγκε νέον πλήγμα κατά των εθίμων, 

γενομενου δέκτου, οτι τα έθιμα υπερισχύουν μόνον των προγενεστέρων νό¬ 

μων. Τέλος, ως ήτο επόμενον, κατόπιν τοΰ παραμερισμού τοΰ έθνικοΰ Δί¬ 

καιου βυζ. και μεταβυζαντινοΰ — κατά την πρώτην εκατονταετίαν από τής 

ίδρΰσεως τοΰ έλληνικοΰ Κράτους, καί ό Αστικός Κώδιξ τοΰ 1940 συνετάχθη 

επί τή βάσει ξένων προτύπων, ιδίως τοΰ γερμανικοΰ ΒΟΒ Θά σημειώσω 

ακόμη, ότι ή δοθεΐσα, διά τοΰ άρθρ. 2 τοΰ νέου Άστ. Κωδικός, εΰρυτέρα πως 

θεσις εις τα έθιμα, δυνάμενα, έφ’ όσον είναι γενικά, νά καταργήσουν ή να 

συμπληρώσουν νόμον, ή, έφ’ όσον είναι τοπικά, νά καταργήσουν νόμον το- 

πικώς περιορισμένης ισχύος, καί ή έκ τοΰτου δημιουργηθείσα, ισχνή έστω, 

θεωρητικός δυνατότης διαπλάσεως έθνικοΰ Δικαίου, ώς ήλπισεν ό Ν. Παν- 

ταζόπουλος®, καί ώς έψοβήθη, άντιθέτως, ό Χρ. Πράτσι- 

κ α ς 8 (μή ό νέος Άστ. Κώδιξ, λόγψ τής δυνατότητος ταΰτης, καταστή «διά- 

ιρρασις ώφείλετο εις τόν Κωνστ. Σχινάν. Τό γερμανικόν κείμενον (έπικρατέστε- 

ρον, κατά νόμον, τοΰ ελληνικού) είχεν ώς εξής: «/βάοοΗ Ηαύβη 6βυυοΗηΗβϋ8Τβο!ιΙβ, 

ωβίοΐιβ Ιαηρ]άίιΗρβν ιιηά ηηηηΐβτΐ,τοείιβηβυ ΟβύναιιβΙι, οάβν νκΗΐβνΙίοΚβ ΕηΙ$ο)ύΐβ3- 

$ιιηρβη ρβΗβίΐίρΐ ΙιαΙοβη, άα, ινο αίο νονίίοηιιηβη, άβη νοί'ζιιρ». 

' Πρβλ. Θεμ. Δ. Μάκρη, Περί τό πρόβλημα τοΰ Άστικοΰ Κωδικός, έν 
ΑΙΔ 10 (1943) 472 -507. Ασφαλώς μόνον ώς αστεϊσμός δύναται νά έκληψθή ή δια- 

βεβαιωσις τής Είσηγ. Έκθέσεως, ότι ό Άστ. Κώδιξ «άποτελ,εΐ κατά τό πλεΐστον άνέ- 

λιξιν τον από της έϋνικης ανεξαρτησίας ϊσχνσανιος παρ' ήμϊν αστικόν Δικαίου, δπερ 

πάλιν άποτελ.εΐ σννέχισιν τοΰ βυζαντινορρωμαϊκοΰ Δικαίου και ώς πρός ιά διατηρηϋέντα 
εϋιμα του Δικαίου τοΰ μετά την άλωαιν έλ.ληνισμοϋ, ετι δέ, εμμέσως, άπωτέραν σννέχισιν 

του αρχαίου ελληνικόν και ελληνιστικόν Δικαίου». Αλλά, κατά περίεργον σύμπτωσιν, 

τά προοίμια καί αί επικεφαλίδες πάντων σχεδόν των βυζ. επισήμων ή ιδιωτικών 
νομικών εγχειριδίων, ώς καί των μετά βυζ. τοιούτων, διεβεβαίουν άλλας πηγάς άπό 
τάς πράγματι χρησιμοποιηθείσας, ώς έτόνισεν ό Κωνστ. Τριανταφυλλόπου- 

λ ο ς, εν π. Κβνίδία Ιείοποδ Κοπι&πα 1 (1931) 45. Συνεπώς, εάν ΰπάρχη άπωτάτη 

τι? εξωτερική πάντως σχέσις μεταξύ τοΰ νέου Άστ. Κωδικός καί τών βυζ. καί 
μεταβυζ. νομικών κειμένων, αυτή περιορίζεται εις την ψευδή διαβεβαίωσήν περί τών 
χρησιμοποιηθεισών πηγών ! 

Αστικός Κώδιξ κλπ. σ. 82. Πρβλ. και Ά λ. Λιτζερόπουλον, ένπ. 
Θέμις 52 (1941) 97 -106. 

11 Εν π. Θέμις 52 (1941) 711 - 713. Περί τοΰ εθίμου έν τφ έκκλ. Δικαίω πρα¬ 

γματεύεται ό Ά ν. X ρ ι σ τ ο φ ι λ ό π ο υ λ ο ς, έν π. Θεολογία 24 (1953) 205 - 218. 

Τό βυζαντινόν καί μεταβυζαντινόν Δίκαιον 

τρητος»), διεψεΰσθη κατόπιν τής έκδόσεως τοΰ άπό 7 Μαΐου 1946 Ν. Δια¬ 

τάγματος, δΓ ου (άρθρ. 2 § 2) ώρίσθη, ότι τό έθιμο ν δεν καταργεί νόμον. 

Τό βυζ. καί μεταβυζ. Δίκαιον κατέληξε νά μελετάται παρ’ ήμΐν μόνον 

δι’ ιστορικούς λόγους. 'Ως διεπιστώσαμεν ανωτέρω, κατά την εποχήν τής 

ΰποτιθεμένης ισχύος του παρ’ ήμΐν, ή πρός τό Βυζάντιον περιψρονησις καί 

οΐ Πανδεκτιστα'ι δεν έπετρεψαν τήν έπ’αύτοΰ μελέτην ώς ίσχύοντος Δικαίου, 

ή δ’ έπ’ αύτοΰ έρευνα ήρχισε κυρίως κατά τάς τελευταίας δεκαετηρίδας, δΓ ίστο- 

κούς καθαρώς λόγους. Άνέφερα ανωτέρω χαρακτηριστικά τινα δείγματα τής 

αδιαφορίας, κατ’ αρχήν, τών έλλήνων Νομικών απέναντι τοΰ βυζ. καί μετα¬ 

βυζ. Δικαίου- θά προσθέσω εις ταΰτα καί τοΰτο : ότι, έν φ άπό τής ίδρύ- 

σεως τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών (1837) καθιερώθη έδρα διδασκαλίας τοΰ 

γαλλικοΰ Δικαίου, καταργηθεΐσα μόλις τό 1884, έθεωρήθη όλως περιττόν νά 

ίδρυθή έδρα διδασκαλίας τοΰ βυζ. καί μεταβυζ. Δικαίου, έν φ τοιαύτη Ιδη- 

μιουργήθη εις διαφόρους βαλκανικός χώρας ', ακόμη δέ καί έν τφ Πανεπι- 

στημίφ τοΰ Τσέρνοβιτς τής Βουκοβίνας* παρ’ ήμΐν, μόλις άπο τοΰ 1924 ίδρυθη 

έκτακτος έδρα τής ιστορίας τοΰ ’Αττικοΰ Δικαίου, μετονομασθεΐσα απο τοΰ 

1927 εις τοιαΰτην τής ιστορίας τοΰ ελληνικού Δικαίου, τοΰτο δέ όχι καν 

διότι άνεγνωρίσθη ή ανάγκη τής ίδρΰσεως της, άλλ’ όπως τιμηθή ή επιστη¬ 

μονική δράσις τοΰ Πέτρου Φωτιάδου, έπί τοΰ αρχαίου ελληνικού 

Δικαίου ®. Ή έδρα αυτή προήχθη εις τακτικήν μόνον άπό τοΰ 1941, κατέχο¬ 

με νη έκτοτε έπαξίως ύπό τοΰ Γεωργίου Α. Πετροποΰλου. 

Κατόπιν τών ανωτέρω διαπιστώσεων, δεν πρέπει νά έκπληττόμεθα, έάν 

ό καθηγητής έν τφ Πανεπιστημίου ΥδΙθ τών Ήν. Πολιτειών τής Αμερικής 

Κ. 3. Πορβζ, έν τή έπισκοπήσει του, προ δωδεκαετίας, τών νομικών βυζαν- 

τινολόγων τοΰ κ' αίώνος τών διαφόρου χωρών, δεν κατώρθωσε νά μνημο- 

νεΰση ώς εκπροσώπους τής Ελλάδος — τής χώρας «τών αειμνήστων ήμών 

βυζαντινών αύτοκρατόρων» — εΐμή μόνον δύο ονόματα \ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΚΙΝΗΣ 

1 Πρβλ. Γ. Πετροποΰλου, Υπόμνημα πρός τήν Νομικήν Σχολήν, εις τήν 

XIV συνεδρίαν τής 16 Δεκ. 1943. 

2 Πρβλ. Γ. Πετροποΰλου, Ιστορία,και Εισηγήσεις (1944) 361. 

8 Κ· 8. Ιορε ζ, 13γζ3.ηίΐηο )α\ν ΐη Πιε δβνσπίΗ οεπίατγ από ΐ(ε Γοεερίΐοπ 
Βγ ίΰσ ΟοΓΓΠίιηδ &ηό Πιε* Αιαβδ, ένπ. ΒγζΒηΗοη 16 (1942- 1943) 445: «ΤΙιο ίακ' 
(ΐ(ΐρ ρβαν5 Ηαυβ ρυοάηοβΐ α ι/οοά συορ υ( 8ΐηάϊβ$ ΐη ΒρζαηΙΐηβ Ιαν;. ΙίαΙϊαη αηά 

Βιΐ88ΐαη 8οΗοΙ<χγ$ αυβί'β γαΓίΐβνώαγΙρ ααΐΐυβ ΐη Ιΐιΐί ββΐά. I $ΙιαΙΙ ηηοΐβ οηΐρ (Ιια 

ηαυΐ€8 ο[ Εβη'ΐηΐ, Βναηάΐίβοηβ, ϋΐοΐΐίαηυ νΐΙΙαην,βυα, Εζϊύολϊ ιΙβΙΙβ 8ραάν, Γα.<ί- 

/«ιυδλϊ, υ$ρβη$Ιίΐ, Ραηδβη&ο, Vονηαάεΐνμ. ΒιιΙ αΐηιοαΐ βυβί'μ ηαΐΐοη Λα» ρΐυεη ά» ουη- 

ίνΐύιιΐΐοη; Ατηβήκα χνΐΐίι ΑεΙιΰηνηο·, Ρναηοβ ιυιίΐι Μυηηΐαν, (ΐνββεβ ινΐΐΐι (Ίΐι'ΐίΙο- 

ρΐήίοροηΐο!} αηά ίΐΗΐην>, Βον,ηχαηΐα ινΐΙΙι 8ραΙίιαν, ΓΐηΙαηά υ,'ΐΐίι Ι·'ν&}}ι/ϊν.1ά, ΡοΙαηά 

ιυίί/ι ΙΙβυρον, αηά 8ο (ονίΐΐ '. 
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1. ΤΟ ΟΡΑΡΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΝΟΥ 

Περί τοΰ εκκλησιαστικού οραρίου, του διακριτικού αμφίου του διακό¬ 

νου, έχει προηγηθή αρκετή ερευνά, σχεδόν μεχρις έξαντλήσεως τοΰ θέματος 

τούτου. Και δμως δεν είναι περιττή ή έκ νέου πραγμάτευσίς του* είναι χρή¬ 

σιμον νά ίδωμεν τά πράγματα διά μίαν ακόμη φοράν, θά τά ίδωμεν δέ 

συνοπτικώς, δεδομένου ότι ή οδός προς κατανόησίν των είναι έν πολλοϊς 

διηνοιγμένη. Πρόκειται περί θέματος μέ άνάμικτον — αρχαιολογικόν καί λει¬ 

τουργικόν — ενδιαφέρον. 

α) Καταγωγή : Εις τήν λειτουργικήν παράδοσιν τής ανατολικής εκκλη¬ 

σίας τό οράριον αποτελείται εκ μακράς καί στενής λωρίδος υφάσματος, ή 

οποία φέρεται επί τοΰ αριστερού ώμου καί εν συνεχείς ελίσσεται αΰτη δια- 

γωνίως υπό τήν δεξιάν μασχάλην κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε τά άκρα της 

νά πίπτουν από τοΰ ώμου Εκατέρωθεν, τό εν εμπρός καί τό άλλο οπίσω, 

μέχρι σχεδόν των ποδών {είκ. Ια καί 4). Κατά τό διάστημα τής λειτουργίας τό 

μεταξύ τής απαγγελίας τής κυριακής προσευχής («Πάτερ ημών») καί τοΰ πέ- 

ρατος τής κοινωνίας των μυστηρίων τό δράριον φορεΐται ώς ζώνη, ή οποία 

έκ τοΰ ύψους περίπου τής κοιλίας τοΰ φοροΰντος αυτήν διακόνου φέρεται 

προς τά οπίσω διαγωνίως προς άμφοτέρους τούς ώμους ούτως, ώστε τά άκρα 

του νά πίπτουν εμπρός προ τοΰ στήθους: είτε παραλλήλους (είκ. 1γ) είτε δια¬ 

σταυρούμενα (είκ. 10) \ Περί τοΰ δευτέρου τούτου τρόπου φορήσεως τοΰ 

όραρίου — ώς ζώνης — ή πρώτη μαρτυρία εύρίσκεται εις τον -ψευδό - Σω¬ 

φρόνιον \ Έκ τοΰ Θεοδώρου Μοψουεστίας (γ 428) πληροφορούμεθα ότι τό 

δράριον έφέρετο επί τοΰ αριστερού ώμου, μέ τά δύο άκρα του νά κατέρχων- 

ται εμπρός καί δπίσω έξ ίσου 3 *. Ό τρίτος οΰτος τρόπος φορήσεως τοΰ όρα- 

1 } ο 3. Β γ & ιι η, Ρίε 1ΐίιΐΓ£Ϊ5θ1ιε Οε\ν<ιη<3υη£, Ργ€Πμιγ£ ίπι Βτεΐ. 1907, 93, 

602, Γ. Σωτηρίου, Το όράριον τοΰ διακόνου έν τή ανατολική έκκλησίςι, Έπιστ. 

Έπετ. Θεολ. Σχολ. 1, 1926, 4814 είκ. 15. 
2 Ψ-Σωψρονίου, Λόγος κλπ. των έν τή 9-ε ία ιερουργία τελουμένων 8 «<5«ά 

τοντο εν τη κοινωνία εάν μη μίξη (ό διάκονος) την Παλαιάν καί την Νέαν (= τά δύο 
άκρα τοΰ οραρίου) ον χοινωνεΐ» (ΡΟ, 87, III, 3988. Πρβλ. Σωτήριου, Ενθ¬ 

αν. 456.,)· 
9 Θεοδ. Μοψ., Λειτουργ. 3 (Η. Ε ί € ί ζ πι & η η, ϋίε ΕίίιίΓκίε νοη ΤΕεο- 

άοΓ νοη ΜορευεδΙία, Βειίίη 1933, 4 = δΐίζηπ£5ΰεΓ. Ρτειίδδ. ΑΕ3<3. \νΐ55., Ρΐιί- 

Ιοί. - ΗίδίοΓ. ΚΙ. 1933, XXIII, 916). 
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ρίου απαντάται εις παλαιάς απεικονίσεις διακόνων (είκ. 3) ', εχει δ5 επιβιώ¬ 

σει εις τήν λατρευτικήν παράδοσιν των Σύρων Τακωβιτών 1 2 καί των Αρμε¬ 

νίων ώς τρόπος φορήσεως παρά τοΰ υποδιακόνου. Τοΰ πρώτου τρόπου φο- 

α β γ 

Είκ. 1. - Τρόποι φορήσεως τοΰ όραρίου 
κατά τήν ελληνικήν έκκλησιαστικήν παράδοσιν. 

ρήσεως τοΰ όραρίου — περί τήν μασχάλην — δεν υπάρχουν ασφαλείς πα- 

λαιαί απεικονίσεις 3' εντός τοΰ χώρου τής ελληνικής λατρευτικής παραδόσεως 

1 Έκ των αρχαιότερων παραδειγμάτων είναι ή παράστασις διακόνου (;) έν 
δεήσει επί τοΰ κοπτικοΰ υφάσματος άριθ. 7134 τοΰ Μουσείου Μπενάκη (δημοσιεύε¬ 

ται υπό τής ’Άννης Άποστολάκη). *0 α. ά ε ] ε γ ρ & α η ΐ ο η, Ε& ρΐιΐδ εποίβηηε 
Γβρι-έββηΙδίίοη άε 1’«ογ3ν'οιι» άη (Ιΐαετε, Εε νοϊχ άε5 ηιοπιιηιεηΐδ, Νοαν. δεη, 

Κ.ΟΠ33. - Ρ&τίδ 1938, 279 κέ. πίν. ΧΕΙΙ καί Οήεηί. ΟΗηβΙ. XXXIV, 1934, 192 κέ. 
προσήγαγε τήν έπιταφίαν ψηφιδωτήν παράστασιν τοΰ διακόνου Σέργιου εις τήν 
βασιλικήν της δοιιεΐάίΐ έν Παλαιστίνη (πρβλ. Α. Ρδίτοί, Ε& ιηοδ&ίςιιβ (Ιε 8εΓ£β & 

δοηεϊιΗ, Κέν. Βίΰΐ. ΧΕΙΙΙ, 1934, 97 κέ. πίν. I - II). Τό παράδειγμα τοΰτο (εδώ 
είκ. 12) δεν είναι βέβαιον, διότι ό ψηφιδογράφος δεν έχει άποδώσει μέ σαφήνειαν τό 
-9-έμα του" δεν διακρίνεται δηλαδή άν ή καμπύλη ταινία εις τήν βάσιν τοΰ λαιμοΰ 
τοΰ είκονιζομενού προσοιπου παριστάνη «περίκλεισιν» τοΰ χιτώνος ή άν αυτή άπο- 

τελή συνέχειαν τής ταινίας, ή οποία ουτω φαίνεται νά περιβάλλη πρώτον τον λαι¬ 

μόν καί έπειτα νά κατέρχεται εμπρός καί οπίσω (ουτω π.χ. εις τήν παράστασιν δύο 
δεομένων έπί τοΰ ύπ’ άρι-9-. 7117 κοπτικοΰ υφάσματος τοΰ Μουσείου Μπενάκη). Εις 
παλαιάς απεικονίσεις διακόνων απαντάται τό όράριον ενίοτε έπί τοΰ δεξιοΰ ώμου 
(τοιχογραφία τοΰ Άγιου Εΰπλου εις τήν εκκλησίαν των Αγίων Αναργύρων τοΰ 
«Λημνιώτου» εις τήν Καστοριάν : Στυλ. Πελεκανίδου, Καστοριά, I, Θεσσαλο¬ 
νίκη 1953, πίν. 13α). 

2 Όοηαίά Α 1:1 \ν 3 ί: ε γ, ΤΙιε ΟΙαηείίαη ΟΡιιτοΙιεδ οί Πιε Εαδΐ, ΜΐΙ\ν&ιιΕεε 
(1948)3, II, πίναξ μεταξύ των σελίδων 210 καί 211. 

3 Βλ. τά παρά Σωτηρίου, ΈνΟ-’ άν. 484 κέ. είκ.. 19 καί 20 παραδείγματα 
(πρβλ. Ρ. &Γ3ΪηάθΓ έν Βγζ3ΐιΙΐοη III, 1926, 493). 
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δ τρόπος οΰτος, άπαντώμενος και εις την αρμιενικήν εκκλησίαν, αναφαίνεται 

εις την εικονογραφίαν των όψιμων μεταβυζαντινών χρόνων, άλλ’, ώς παρα¬ 

τηρεί δ καθηγητής Γ. Σωτηρίου, ή αρχή του δεν δΰναται νά έξηγηθή, αν 

δεν προϋποθέσω μεν «άρχαιοτάτην παράδοσιν» 

Είκ. 2. - Παράστασις τοΰ πρωτομάρτυρος Στεφάνου 
(έκ τοιχογραφίας εις Κίεβον). 

Έπι τοιχογραφίας του Πρωτομάρτυρος Στεφάνου είς τό παρεκκλήσιον 

του Αρχαγγέλου Μιχαήλ τής 'Αγίας Σοφίας τοϋ Κίεβου (11ου αί.) εικο- 

νίζεται νά πίπτη έκ τοϋ τραχήλου εκατέρωθεν προς τά εμπρός μαλακόν ύφα¬ 

σμα (εικ. 2). Εις τήν άπεικόνισιν τής έν λόγω τοιχογραφίας, επί τή βάσει 

τής δποίας έγινε τό εδώ παρατιθέμενον σχέδιον 5, δεν διακρίνεται αν δ 

Στέφανος έφεοε καί διακονικόν όράριον ή άν, τό πιθανώτερον, τό ύφασμα 

τοϋτο άποτελή είδος οραρίου μέ τά δυο άκρα κατερχόμενα εμπρός — τέταρ¬ 

τος τρόπος φορήσεως τοϋ οραρίου. Εις άλλας παραστάσεις διακόνων 

αγίων, π.χ. εΐς τήν τοιχογραφίαν τοϋ ' Αγίου Άβίβου είς τήν Νερέδιτσαν 

παρά τό Νοβγορόδ (είκ. 3), παρόμοιον ύφασμα άλλα πολύ μικρότερου 

φαίνεται νά περιβάλλη τον τράχηλον, υπάρχει δέ τοϋτο παραλλήλως προς τό 

1 Σωτηρίου, ΈνίΚ άν. 4820. 

» Έκ τοΰ Β. Ι,ιζπεν, ΙδίοηΪΣί θΐζίΐηίίΐδίϊοΐ ζΐιίϋοδρίδΐ, Μοδίτνβ. 1947- 

1948, I, 93 κέ. πίν. 120ο. 
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δράριον, τό οποίον είναι επιτεθειμένου επί τοϋ αριστερού ώμου Πιθα¬ 

νώς πρόκειται περί τής έπωμίδος (τοΰ έπωμίου), αμφίου παραλλήλου προς τό 

απποίπΐδ τής δυτικής εκκλησίας, διασωθέντος καί είς ανατολικός εκκλησίας : 

είς τήν αρμένικήν ώς ναΕαδ (τό φοροϋνοί επίσκοποι καί οι πρεσβΰτεροι), είς 

τήν συριακήν ώς τηαρη&ίΐδ 2. Θά σημειώσοιμεν κατωτέρω καί ά'λλα παράλ¬ 

ληλό του. 

Έπανερχόμεθα είς τό δράριον. Βασικοί τρόποι φορήσεως τοϋ οραρίου 

φαίνεται νά ήσαν δ πρώτος καί δ τρίτος* οί τρόποι δέ ούτοι, ώς νομίζω, 

δηλοϋνται εις τά ευχολόγια διά των δρων «περιτίθεσθαι» (δ πρώτος τρόπος) 

καί «έπιτίθεσθαι» (δ τρίτος τρόπος) 8. Παλαιότερος καί σύμφωνος προς τήν 

τεκμηρίωσιν εκ τών μνημείων είναι ό δρος «έπιτίθεσθαι», μαρτυροΰμενος 

παρά τοϋ κωδικός ΒαιΊοεπηί ** αλλά τοϋτο πρέπει ΐσως νά θειορηθή συμ- 

πτωματικόν, διότι καί ή φόρησις τοϋ δραρίου διά περιελίξεως υπό τήν 

δεξιάν μασχάλην πρέπει νά είναι παλαιά, ώς θά ίδωμεν Β. Ό δεύτερος τρό¬ 

πος φορήσεως τοϋ δραρίου, μέ τό νόημα τής ζώνης, θεωρείται ιδίως γνοδρι- 

σμα τοϋ βαθμού τοϋ υποδιακόνου. Ουσιαστική διάκρισις μεταξύ τοΰ δρα¬ 

ρίου τοϋ διακόνου και τού δραρίου τοϋ υποδιακόνου δέν υπάρχει* λέγεται 

μόνον δτι τό δράριον τοϋ υποδιακόνου είναι στενώτερον τοϋ δραρίου τοϋ 

διακόνου. 

Παρά τών λειτουργικών κειμένων ώς διακριτικόν άμφιον τοϋ υποδια¬ 

κόνου παραδίδεται οχι τό δράριον, αλλά τό «μανδήλιον», απλώς επιτιθέμενον 

επί τοϋ αριστερού ώμου 6. Νομίζω δτι τό μανδήλιον τόϋτο πρέπει νά άνα- 

γνωρίσωμεν είς τήν δθόνην, τήν οποίαν συχνά είς απεικονίσεις διακόνων 

αγίων άπαντώμεν νά φέρουν ούτοι έρριμμένην επί τής άριστεράς χειρός των 

παραλλήλως προς τό δράριον* διά τής χειρός των αυτής, κεκαλυμμένης υπό 

τοϋ μανδηλίου, είκονίζονται οί διάκονοι ούτοι νά κρατούν κιβωτίδιον, διά 

1 Προχείρως παρά Ο. άε .Ιετρίιαηϊοη, Ι/3ίίηΙ>ιιί άεδ άί&0Γ68 ά&ηδ 
Γατί: οΐιτείΐειι άιι Μο,γεη Α£ε εη Οπεηΐ, Είς Μνήμην Σπυρ. Λάμπρου, ΆΟηναι 
1935, 406 είκ. 2 = 1,3 νοΐχ άεδ Μοηιυηεπίδ, “Ενθ·* άν. 286 κε. πίν. Χυν8. 

2 Περί τοϋ 3ΠΐΐεΙιΐδ κλπ. βλ. Βγ&τιπ, Ένθ’ άν. 21 κέ. καί 49. Είς τάς κο- 

πτικάς πηγάς άναφέρεται υπό τό ελληνικόν όνομα «έπωμίς» (αύτ. 51 - 52). 

3 Τά κείμενα παρά Π. Τρεμπέλα, Τάξις χειροτονιών καί χειροθεσιών, Θεο¬ 

λογία ΙΘ', 1941 - 1948, 639 καί 640. 

4 _Τ. Οθ8Γ, Εύχολόγιον, νεηείϋδ 1730, 209 καί παρά Τρεμπέλα, Ένθ* 

άν. 639. 

6 Βλ. κατωτ. σ. 173 κέ. 
6 *ΚαΙ λαμβάνει ό άρχιερενς το μανδήλιον και έπιτίϋησι τφ τον χειροτονηθέντος 

άριστερφ) ώμα>» (παρά Τρεμπέλα, ’ΈνίΚ άν. 633, πρβλ. καί 635. Επίσης βλ. 

Εύχολόγιον τό Μέγα, έπιμελείφ Σπυρ. Ζ ε ρ β ο ΰ, έν Βενετίφ 1869, 187). Μεταξύ 
τών άμφιων τοϋ υποδιακόνου άναφέρεται καί ζώνη «καί ενδνααοϋαι οτιχάριον και ζώσα- 

σϋαι» (Τρεμπέλα, 635. Πρβλ. καί 455). 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 'ΈτΟξ ΚΔ' 11 
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της άλλης δέ Όυμιατήριον (εικ. 3) ’Άλλοτε χό όράριον καί τό μανδήλιον 

συμφΰρονται εις χήν εν σχέσει προς χό κιβοη ίδιον λειτουργίαν των : κρατεί* 
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οραρίου \ ’Ίσως είς χό μανδήλιον τοΰτο των διακόνων πρέπει ν* άναγνωρί- 

σωμεν τό «έγχείριον», τό όποιον κατά τον ψευδό - Σωφρόνιον «βαστάζονσιν» 

ται δηλαδή τό κιβωτίδιον όμοΰ διά τοϋ μανδηλίου καί του οραρίου *. "Οταν 

δέ τέλος τό μανδήλιον παραλείπεται, τό κιβωτίδιον κρατείται μόνον διά του 

1 Πρβλ. τήν τοιχογραφίαν τοϋ Αγίου Άβίβου είς τό Έλμάλ Κιλισέ (άθΓ- 

ρΐι 3 π ίο π, Ι/αίίπΙηιΙ: άε$ άίαετεδ 405 είκ. 1 = 285 πίν. ΧΙ,ΐν,) καί τήν μικρο¬ 

γραφίαν διακόνου, είκονιζομένου παρά τον "Αγιον Γρηγόριον τον Θαυματουργόν είς 
τό Ρ&γ. Ογ. 580 ψ. 2ν (Ιί. Ο πι ο π 1, ΜίηΪ3ΪιΐΓε5 <3εδ ρΐιΐδ αποΐεπε ιπαιπίδοπίδ 
άε Ια Βίΐάίοίίιεςυε Ν&ΐίου&ΐε, Ρ3ΓΪ5 1929, 50 πίν. ΟΙΙ άνω αριστερά καί ^τ- 

ρΐι&αϊοη, ’Ένθ·’ άν. 406 =286). 

* "Αγιοι Λαυρέντιος καί Ευπλος : Ψηφιδωτόν Μονής Δαφνιού (Ο. Μ ΐ 11 ε £, 

Εε τηοη35ϊέτε άε Ώ^ρΗπί είκ. 57, ] ε γ ρ 1ι 3 η ΐ ο η, "Ενθ* άν. 403 κε. =284). 

οί διάκονοι 5 ή, κατ’ άλλην λειτουργικήν παράδοσιν, έχουν οΰτοι επί τής 

ζώνης των Β. Φαίνεται δηλαδή ότι τό παρά των διακόνου «βασταζόμενου» 

1 "Αγιος Ρωμανός: τοιχογραφία Τυρνόβου (Α. & τα βατ, 1,3, ρείπίατε τεΐϊ- 

§ΐευ3ε επ Βυΐ£3πε, Ρ3ΓΪ3 1928, 274 κέ. πίν. ΧΙ„ΙΙβ, ^Γ.ρίΐ3ηΐοη, ’Ένθ’ 

άν. 410 κέ. καί 413 είκ. 4=289 κέ. καί 293 είκ. 28). 

8 Ψ - Σ ω φ ρ ο ν., Λόγος κλπ. των έν τή ψ. ίερουργ. τελουμένιον κεφ. 7 καί 8 

(ΡΟ, 87, III, 3988). 

8 Ψ-Γερμανού, 'Ιστορ. έκκλησ. καί μυστ. θεωρία «Τό δε έγχείριον, το έπι 

τής ζώνης, έστί τό άπομάξαν τάς χεϊρας αυτόν λέντιον και πέφνκε τό έγχείριον έ’γ^ειν έπι 

τής ζώνης άντίτυπον τοϋ άπομάξαντος τάς χεϊρας και τον ' Άϋώος ειμί' έπιφωνήσαντος» 

(ΡΟ, 98, 396). Ό Ψ-Σωφρόνιος, "ΕνίΡ άν. κεφ. 8, θεωρεί τά έγχείρια ώς «τά 
οονδάρια τον χρωτός των αποστόλων» (Αύτ.). 'Ο καθηγητής κ. Σ οι τ η ρ ί ο υ, ΈνίΡ άν. 

482 - 483 είς τό «έγχείριον» των κειμένων τούτων δίδει τό νόημα τοϋ ρινομάκτρου. 

Είκ. 4. - Φωτογραφία αγιορείτου διακόνου, 

κρατοΰντος λιβανωτίδα καί θυμιατήριον. 

Είκ. 3. - Τοιχογραφία τοϋ Αγίου Άβίβου είς Νερέδιτσαν 
(έκ τοϋ Ο. άε άετρΙίΕπίοπ). 
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«εγχείριον» συμπίπτει προς την παρά τούτων επί. του ώμου των η επί του 

πήχεώς των βασταζόμενην οθόνην — συμφώνως προς τά μνημεία — καί δτι 

ή δθόνη αυτή συμπίπτει περαιτέρω προς τό «μανδήλιον» των υποδιακόνων. 

Ό ΙοτρΗοπίοη ύπεστήριξεν δτι τό κιβωτίδιον, περί του οποίου ανω¬ 

τέρω έγινε λόγος, παριστάνει πυξίδα τής -θείας ευχαριστίας {ιερόν άρτοφό- 

ριον) \ Αλλά, καθόσον τουλάχιστον γνωρίζω, εις την εκκλησιαστικήν πράξιν 

δεν απαντάται τοιοΰτος τρόπος μεταφοράς τής θείας ευχαριστίας — εντός 

δηλαδή πυξίδος, ή οποία νά βαστάζεται επί τής παλάμης καί τοϋ πήχεως τής 

μιας χειρός. Κατά τον τρόπον δμως τούτον καί μάλιστα διά μεγάλου μεταξωτού 

μανδηλίου, ερριμμένου επί τοϋ αριστερού ώμου καί έν συνεχείς επί τής άρι- 

στεράς χειρός, συνηθίζεται εις τάς μονάς τοϋ ' Αγίου "Ορους νά κρατή την 

λιβανωτίδα {κιβωτίδιον θυμιάματος) δ διάκονος, δταν εις τό «Κύριε έκέ- 

κραξα» θυμιά οϋτος περιερχόμενος τον ναόν (εΐκ. 4) 2. Δεν δΰναται δέ νά 

ύπάρξη αμφιβολία ό'τι καί εις τάς παραστάσεις διακόνων αγίων, ψερόντων 

θυμιατήριον, τό συγχρόνως προς τό θυμιατήριον κρατούμενον παρ’ αυτών 

κιβωτίδιον απεικονίζει λιβανωτίδα καί όχι άρτοφόριον. Όπωσδήποτε παρα¬ 

δέχεται δ ΙοΓρΙιαηίοη δτι τό ϋφασμα, διά τοϋ δποίου κρατείται τό κιβωτί- 

διον τοϋτο, αποτελεί τεμάχιον λειτουργικής στολής 3. Εις τό ϋφασμα τοϋτο 

είναι ορθόν νά ίδωμεν, ως ειπον, τό μανδήλιον τής στολής τοϋ υποδιακόνου. 

Κυρία υπηρεσία τοϋ υποδιακόνου κατά την λειτουργίαν ήτο νά δίδη εις 

τους λειτουργούς νίψιμον κατά την αναφοράν 4 *. Περί τά μέσα τοϋ 4ου αϊώ- 

νος μαρτυρείται δτι τό νίψιμον έδίδετο παρά τοϋ διακόνου 8, φαίνεται δέ 

δτι άργότερον έγινε κυρία τοϋ διακόνου υπηρεσία ή θυμίασις 6 * — δθεν τά 

διακριτικά : θυμιατήριον καί λιβανωτίς. Ό συνδυασμός δέ τοϋ μανδηλίου 

προς την λιβανωτίδα καί, δταν δέν φορήται τό μανδήλιον, τό νά κρατήται ή 

1 ]6Γρ1ΐ3.ηΐοη, Ένθ’ άν. 414 κέ. = 294 κέ. 

* Απαντάται καί μεταξύ των Αρμενίων (Ατοΐιάεαοοη Π ο ^ 1 ΐ η £, ΤΙασ 
Αι·πΐ0ηΐαη ΟΙκιγοΙι, Εοηάοιι 1910, δεξιά μορφή τής έναντι τής σελίδος 50 είκόνος). 

3 Αυτόθι, 413 = 293. 

1 Άποστολ. Διατ. VIII 11, 12 Ο. βιΐίΐδίεη, Μοηυηιεηΐα σιιοΐιαπείίοα εί 
1ίΙ«Γ£ίο& νείΐΐδΐΐδδϊιηα, Βοηηεε 1935- 1937, 211, Ρ. Βτί&ΐιίιη&η, Ρθυτ^ΐεδ 
Εαείεπι αηά λνεδίετη, Οχίοπ3 1896, 13). Πρβλ. Τρεμπέλα, νΕνθ’άν. 632 καί 

633, ομοίως 455. 

6 Κυρίλλ. Ίεροσολ., Κατήχ. Μυσταγωγ. Ε' 2 (ΡΟ 33, 1109 καί ζ). α α 3- 

Ιεη, “Ενθ1 άν. 97. Βλ. καί κατωτ. σ. 169). Ή υπηρεσία αυτή έχει έπιβκόσει εις τό τυ¬ 

πικόν τής χειροτονίας τοϋ διακόνου (Ο ο ά γ, Εύχολόγ. 203, πρβλ Π. Ρομπότου, 

Λειτουργική, Άθήναι 1896, 369 καί Τρεμπέλα, Αί τρεις λειτουργίαι 77). 

6 Ή τελετουργική νίψις των χειρών φαίνεται αρχαιότερα τής από τοϋ 3ου αίώ- 

νος εισαγωγής τοϋ θυμιάματος (βλ. Δ. Πάλλα, 'Η * θάλασσα1 των εκκλησιών, 

Άθήναι 1952, 15 κέ. Περί τοΰ θυμιάματος πληροφορίας βλ. έν Έπετ. 'Εταιρ. Βυζ. 

Σπ. Κ', 1950, 275 κέ. Δ. Πάλλας). 
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λιβανωτίς διά τοϋ οραρίου σημαίνουν, ως νομίζω, δτι εις αρκετά παλαιούς 

χρόνους είχον υπάρξει δυο παραδόσεις διακονικής στολής : ή μία μέ μανδή¬ 

λιον καί ή άλλη μέ όράριον, εντεύθεν δέ ό ενίοτε απαντώ μένος συμφυρμός 

οραρίου καί μανδηλίου. Πράγματι είς~ μίαν πολύτιμον τοιχογραφίαν τού 

Είκ. 5. - Τοιχογραφία τοϋ Πρωτομάρτυρος Στεφάνου εις Καστοριάν 
(εκ τοϋ Στ. Πελεκανίδου). 

'Αγίου Στεφάνου εις την δμώνυμον εκκλησίαν τής Καστοριάς, χρονολογού¬ 

μενη ν παρά τοϋ εκδότου της εις τον 9ον αιώνα, παρουσιάζεται δ άγιος νά 

κρατή την λιβανωτίδα διά τής άριστεράς χειρός γυμνής καί νά έχη έρριμμένον 

επί τών ώμων του μαλακόν ϋφασμα, πίπτον όπισθεν καί όμοιάζον προς τό 

μανδήλιον, επί πλέον δέ νά φέρη καί ζώνην περί την όσφύν (είκ. δ) ’. Ή 

διακονική αυτή στολή — μανδήλιον καί ζώνη — ενθυμίζει την έκ τών Εύ- 

1 Πελεκανίδου, Καστοριά, I, πίν. 100. 
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χολογίων γνωστήν στολήν του υποδιακόνου '* πάντως είναι χαρακτηριστικόν 

δτι εδώ ή φόρησις του μανδηλίου δεν συνδυάζεται μετά τής — άλλοθεν γνω- 

στής φορήσεως του οραρίου (πρβλ. εΐκ. 3), άλλα έπέχει τούτο τήν θέσιν του 

οραρίου, είναι τό όράριον υπό τήν μορφήν μανδηλίου. Παρόμοιον δράριον 

Είκ. 6. - Παράστασις διακόνου έκ μικρογραφίας έπί είληταρίου Εχυΐίβέ 
της Βιβλιοθήκης Βατθεπηΐ. 

φέρει διάκονος επί μικρογραφίας είληταρίου του 12 αΐώνος, περιέχοντος τό 

Εχαΐΐεί: (Βιβλιοθήκη ΒαιΕεπηί) (είκ. 6) 1 2 3. Πάντα δέ τά ανωτέρω σημαί¬ 

νουν δτι τό δράριον — ή συνήθης στενή ταινία — ήτο άλλοτε και πλατύ, ώς 

τό μανδήλιον' ακριβώς δ’ έκ τοιαΰτης παραδόσεως φαίνεται νά έξαρτάται ή 

μορφή του δραρίου — άναμφισβητήτως οραρίου — τό όποιον φορεΐ ό "Αγιος 

’Άβιβος τής μικρογραφίας του Μηνολογίου του Βασιλείου Β' (ν&ί. Ογ. 1613) 

(εΐκ. 7) 8, ώς και ή οθόνη ή καταπίπτουσα έκ τοϋ τραχήλου του Αγίου 
Στεφάνου τής τοιχογραφίας του Κίεβου (είκ. 2). 

Τά δυο είδη δραρίου — τό στενόν καί τό πλατύ — καί προ παντός οί 

διάφοροι τρόποι φορήσεως του, χωρίς οΰτοι νά διέπωνται μεταξύ των δι5 

1 Βλ. άνωτ. σ. 161. 

3 Ιοε. λνΐΙρβΓί, ϋίε Οειν&πάαπ^ άετ Οΐιτΐδΐεπ, Κδΐπ 1898, 53 είκ. 32 

(χαρακτηρίζεται ώς όράριον υπό μορφήν πραγματικού έγχειρίου). 'Ο Σωτηρίου, 

Τό όράριον 480 είκ. 16, θεωρεί τό ύφασμα τοϋτο άσχετον προς τό όράριον — τό θεω- 
ρεϊ άπλοϋν έγχείριον. 

3 Προχείρως παρά Βτβιιη, 608 είκ. 288 καί Σωτηρίου, 481 είκ. 17. 
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εσωτερικού τίνος λόγου, ήτοι χωρίς ο εις τροπος ν απορρεη αναγκαστικώς 

εκ τού άλλου, υποβάλλουν τήν ιδέαν δτι ή διαμόρφωσις τοϋ δραρίου δεν 

ύπήρξεν ενιαία* διά τοϋτο καί δεν εξηγείται αυτή υπό μιας καί μόνης μερι¬ 

κής θεωρίας. Μέ τοϋτο δεν θέλω βέβαια νά εϊπω δτι σχετικώς πρέπει νά 

Είκ. 7. - Μαρτύριον τοϋ Αγίου Άβίβου. 
Μικρογραφία τοϋ Μηνολογίου τοϋ Βασιλείου Β' (έκ τοϋ ]. Βτ&ιιη). 

κατασκευασθή εν έκλεκτικόν άθροισμα θεωριών. Αλλ ας προσπαθησωμεν 

ν’ άποκαταστήσωμεν τήν ιστορίαν τοϋ ιερού τούτου αμφίου. 

Τό δράριον φαίνεται νά είσήχθη είς τήν χριστιανικήν λατρείαν ώς 

άπλοϋν τεμάχιον υφάσματος προς άπόμαξιν τοϋ στόματος μετά την μεταλη- 

•ψιν τής θείας ευχαριστίας- δπως δηλαδή κάμνομεν καί σήμερον διά τοϋ κα¬ 

λύμματος τοϋ αγίου ποτηριού \ αλλά μέ τήν διαφοράν δτι θά ήτο μεγαλύτε¬ 

ρων διαστάσεων τό κάλυμμα εκείνο — περίπου όπως τό διασώζει ή αρμένική 

λειτουργική παράδοσις — επειδή η μεταληψις τοϋ οίνου εγινετο τότε άπ 

ευθείας από τοϋ ποτηριού. Έχρησιμοποιεΐτο, λοιπόν, άρχικώς εν άπλοϋν 

προσόψιον (ογεπιιπι, δράριον) ή χειρόμακτρον (ηι^ηίείε, μανδήλιον)5. Είς τήν 

1 Πρβλ. Τρεμπέλα, Αί τρεις λειτουργίαι, 149 &ρρ. οπί. 
8 Τήν θεωρίαν περί καταγωγής τοϋ οραρίου έκ τοϋ υφάσματος τής άπομάξεως 

των χειλέων μετά τήν μετάληψιν διετύπιοσεν ό Μ ιού. Κ & } β \ν 5 1τ γ, ΕικΛοΙο- 

£ίυηι άετ οτΐΐιοάοχίτ&ίΐιοΐίδοΐιεη Κΐτοΐιε, ΛΥιβη 1861 (δεν τό εΐδον). Πρβλ. Σου 
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λατρείαν των δερβισών μπεκτασήδων, ή οποία διασώζει αρκετά αρχαϊκά στοι¬ 

χεία, περιάγεται μετά τήν μετάληψιν ύφασμα ειδικώς προς από μάξι ν των χει- 

λέων *' ή περιαγωγή αύτη μάκτρου χαΐ ή από μάξις αποτελούν πράξιν τελετουρ¬ 

γικήν, πιθανώς δέ τοιαΰτη -θά ήτο καί ή υποτιθέμενη — διότι δεν υπάρχουν 

σχετικαι μαρτυρίαι — άπόμαξις των χειλεων εις τήν πρωτοχριστιανικήν λα¬ 

τρείαν. Ή μετάδοσις του οΐνου εις τούς πιστούς ήτο εργον των διακόνων 2, 

επομένως οϊ διάκονοι θά ετεινον εις τούς πιστούς τό ύφασμα προς άπόμαξιν 

τού στόματος 3. Θά εφερον δέ τό μάκτρον ή προσόψιον τούτο οί διάκονοι 

εϊτε επί τού ώμου των είτε επί τού πήχεως τής χειρός των, όπως δηλαδή 

συνήθιζον, αλλά καί σήμερον συνηθίζουν νά φέρουν οί ύπηρέται μάκτρον 

επί τού αριστερού ώμου των ή επί τού πήχεως τής άριστεράς χειρός των 4. 

Εις τήν άρμενικήν λειτουργικήν παράδοσιν συνηθίζεται κατά τήν μετάληψιν 

τ η ρ ί ο υ 490. Πληροφορίας περί τοϋ κοσμικού προσοψίου καί χειρομάκτρου βλ. 

παρά Σωτηρίου 409 κέ. Πρβλ. καί Ε. Ρ ο ί: ί ϊ ε γ έν θ3Γθηϊ>ει·£ - δ3£ΐίο, ΌίοΙ. 

Αηί. Ογ. Κοιη. III 2, 1579 κέ. (άρθρ ηι&ηίείε) καί Ε. Ο 3 Β ε η, αύτ. IV 1, 223 

κέ. (άρθρ. οταπτιπι), Ε. δ ο Η ιι ρ ρ 6, ΚΕ, XVIII 1, 866 κέ. (άρθρ. Οταπίΐιη). 

* θ ο Η π Κ ί π §■ $ 1 ε γ Β ί γ φ ε, ΤΗβ ΒΛ&κ&ί Οτάετ ο£ ϋβΓνίδΙαβε, Εοη- 
άοη 1937, 198. 

8 Κύπριαν., Όε Ιαρδΐδ, XXV (ΡΚ 4, 500), ;Αποστ. Διατ., VIII, 13, 15 

(Ω η 3 5 ί ε η, Μοη, ειιείι. Ιΐί. νεί. 230). Πρβλ. Σωτηρίου 467, ] ε τ ρ Η 3- 

η ί ο η, Ι/Είίπ&ιιί κλπ. 294 κέ., Τρεμπέλα, “Ενθ5 άν.. 149. 

8 Είς τήν άρμενικήν λειτουργικήν παράδοσιν τό ύφασμα της άπομάξεως των 
χειλεων κρατείται παρά τοϋ διακόνου (Κ. ^πίπ, Εεε έ§1Ϊ5ε5 οπβηίαΐεβ εί Ιεδ 
πίεβ οηεηί&υχ, Ρ&πβ [1926] 382, Εά. Π ιι 1 3 η τί ε γ, Ηίδίοΐτε, άθ£ηιεδ, Ιτμάΐ- 

Ιΐοηδ εΐ Πΐυιφρε άε Γέ§;Ηδε 3πηέηΐέηπε οτΐεπίπΐε, Ρβηβ 1859, 168). 

4 Είναι ή εξήγησις τοϋ XV ί 1 ρ ε γ 1, ϋΐε Οενν&ηάμπ§: άετ ΟΗΗδίεη 51 κέ., 
πρβλ. Τοϋ αύτοϋ, ϋη οορίίοίο άί δίοηα άεΐ νβδίί&πο, Κοηιε 1898 (δεν τό 
εΐδον). Είναι ενδιαφέρον νά σημειωθή ότι εις τά ίερά δείπνα τής σημερινής τεκτο¬ 

νικής λατρείας κατά τήν τελετουργικήν πόσιν οίνου τό προσόψιον παρά μέν των με¬ 

τόχων των άνηκόντων εις κατωτέρους βαθμούς μυήσεως φέρεται επί τοϋ πήχεως τής 
άριστεράς χειρός, παρά δέ των άνηκόντων είς άνιοτέρους βαθμούς φέρεται επί τοϋ 
ώμου (Κεο ΤίχΠ, Εεδ πιγδίέτεδ άε 13 Εταπε-ΜΕςοππεπε, Ρεπβ (ά.χρ.), 164. 

Πρβλ. έλλην. μετάφρ., εκδ. «Κεραυνού» έν Άθήναις (ά.χρ.), σ. 127). Είς άλλην 
περίστασιν οί μέν κατωτέρων βαθμών μυήσεως τέκτονες φέρουν τό προσόψιον επί 

τοϋ άριστεροϋ ώμου, οί δέ άνωτέρων βαθμών φέρουν τοΰτο επί τοϋ τραχήλου «με 
τά δυο άκρα κρεμάμενα επί τοϋ στήθους» (αύτ. 316- 7 =289). Τέλος οί «θεράπον¬ 

τες» — τό όνομα ενθυμίζει τούς ε&τηΐΐΐί (βλ. κατωτ. σ. 169 κέ.) καί τούς διακόνους — 

παρουσιάζονται μέ τό προσόψιον επί τοϋ πήχεως (αύτ. 172 = 130). Δεν άποτελεΐ 
σφάλμα μεθόδου ή προσαγωγή παραλλήλων παραδειγμάτων έκ τής μή άλλως, καθό¬ 

σον τούλάχιστον γνωρίζω, τεκμηριουμένης τεκτονικής λατρείας, διότι αΰτη παρου¬ 

σιάζει έκδήλως ελληνιστικόν συγκρητιστικόν χαρακτήρα, μέ μορφάς, οί πυρήνες των 
οποίων φαίνεται σαφώς ότι άποτελοϋν αρχαίας λατρευτικός επιβιώσεις. Βεβαίως δεν 
άποκλείεται πολλαί τών μορφών τούτων τής τεκτονικής λατρείας νά όφείλωνται είς 
νεωτέρας επινοήσεις. 
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νά κρατούν ιό προσόψιον δύο ύπηρέται υπό τήν σιαγόνα τού μεταλαμβάνον- 

τος. Έκτος δμως τού λόγου τούτου χειρόμακτρον επί τού ώμου των ήδύ- 

ναντο νά φέρουν οί διάκονοι καί ένεκα τής άλλης υπηρεσίας των, τήν οποίαν 

ήδη έσημειώσαμεν, νά προσφέρουν δηλαδή νίψιμον εις τούς πρεσβυτέρους 

καί εις τον επίσκοπον κατά τήν αναφοράν πιθανώς δέ καί εις όσους άλλους 

μετελάμβανον, οί όποιοι φαίνεται νά ένιπτον τάς χεΐρας των παρά τήν αγίαν 

τράπεζαν 2. Σήμερον ή αρχαία πράξις, μέ τό χειρόμακτρον επί τού αριστε¬ 

ρού ώμου, έχει επιβιώσει μόνον κατά τήν χειροτονίαν τού υποδιακόνου είς 
διάκονον 8. 

Νομίζω δτι εις τό στάδιον εκείνο τής λειτουργικής χρησιμότητος καί τής 

μορφής τού οραρίου αντιστοιχεί ή αόριστος ονομασία του «οθόνη» \ 'Ο 

διάκονος φαίνεται νά έφερε τήν οθόνην αυτήν επί τού ώμου του από τής 

ένάρξεοίς τής λειτουργίας" εντεύθεν δέ αύτη άπετέλεσε βαθμηδόν τό απαραί¬ 

τητον διακριτικόν τής υπηρεσίας τού διακόνου κατά τήν λειτουργίαν καί 

περαιτέρω άπετέλεσε τό διακριτικόν τού ιερατικού του βαθμού. 

Άλλ’ ή θυμίασις καί τό νίψιμον, ώς υπηρεσία τών διακόνων κατά τήν 

λειτουργίαν, ώμοίαζε προς τήν υπηρεσίαν τών οαπιϋΐί, τών υπηρετών 

τής αρχαίας θυσίας, προς τήν οποίαν έτεινεν ή λειτουργία, ή χριστιανική θυ¬ 

σία, μορφολογικώς νά προσεγγίζη δ. Οί οααπΙΗ δέ ίεροποιοΰντες εφερον έπί 

τού αριστερού των ώμου είτε επί τού πήχεως μανδήλιον (ηιμηΐεΐθ) ή οθόνην 

(ΗπΙεαπι), ακριβώς δπως έδέχθημεν καί περί τών λειτουργούντων χριστιανών 

διακόνων καί υποδιακόνων" έκράτουν δέ οί οαηιίΐΐί άλλος τήν προχοΐδα καί 

τήν φιάλην (είκ. 8 δεξιά καί 9), δπως ό διάκονος ή υποδιάκονος φέρει τό χερ- 

νιβόξεστον, άλλος τήν λιβανωτίδα (είκ, 8 αριστερά) \ δπως ακριβώς εϊδομεν 

1 Βλ. άνωτ. σ. 164. Πρβλ. καί Χνίίρει-ΐ, νΕνθ’ άν. 

2 Βλ. Πάλλα, Έ "θάλασσα5 τών εκκλησιών, 29 κέ., πρβλ. καί 18, 20, 25. 
8 Βλ. άνωτ. σ. 1646. 

4 Βλ. τά κείμενα κατωτέρω. 

6 Πρβλ. Πάλλα, “Ενθ’ άν. 3 κέ., 16, 18, 19 κέ., 83 κέ., 114 κέ., 127 κέ., 
133, 157 κέ., 162. "Η συσχέτισις της υπηρεσίας τών διακόνων προς εκείνην τών 
οεπιΠΙϊ ήδη παρά ΧΧ^ίΙρειΊ:, "Ενθ5 άν. 

8 ' Ανάγλυφο ν επί τής μικράς άψΐδος τοϋ Σευήρου έν Ρώμχ| (Μ 3 5 8. Ρ ε 11 ο¬ 

ί ΐ η ο, Ι/3.ΓΟΟ άθ£ΐί Αι·φβηΐ3η, Κοτπε 1946, 82 είκ. 59 καί πίν. VIII,. Πρβλ. 

\ν Π Ρ € τ ί, Ένθ’ άν. 52 είκ. 29). Πρβλ. καί τήν είκ. 9. Περί τοϋ διακόνου 
βλ. άνωτ. σ. 164. 'Ο ] ε γ ρ 5 3 η ϊ ο η, Ί,ά νοΐχ άε5 ηιοηαιηεπίδ II, 281, 

πίν. ΧΕΙΙΙ προσάγει καί τήν επί έτρουσκικής σαρκοφάγου έκ Ταρκινίας παράστα- 

σιν προσώπου γενειοφόρου καί μέ παράστημα επιβλητικόν, πιθανώς ίερέιος, φέρον- 

τος επι τοϋ αριστερού ώμου ταινίαν μέ κροσσούς καί διά της άριστεράς χειρός κρα- 

τοΰντος πυξίδα. 'Ο τύπος άπαντάται, απαράλλακτος, καί είς τήν Καρχηδόνα, θεω¬ 

ρούμενος ιταλικής καταγωγής μέ ελληνικήν έπίδρασιν (Ργ. ν. Βίδδίπβ;, ΚεγΗιε^ο 
ιιηά εεΐηε £πεεήΪ5ε1ιεη ιιπά ΐίαΐΐδούεπ Βεζίΐιυηβεη, δϊικϋ Εΐηΐδοΐαί VII, 1933, 
125 κέ. πίν.ΙΧ,-2 - X,). 
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ανωτέρω καί περί τοΰ διακόνου, ή έκράτουν προσφοράς όπως πάλιν οι διά¬ 

κονοι κατά την προσκομιδήν των δώρων εις την αγίαν τράπεζαν. 

"Οπως εΐπομεν, ή οθόνη ή τό μανδήλιον των οαπιίΐΐΐ έφέρετο επί του 

αριστερού ώμου ή επί του αριστερού πήχεως' ειχον δε την μορφήν ή άπλοΰ 

Είκ. 8. - Ο&ιηϊΐΐί εις άνάγλυφον της μικράς άψΐδος τοΰ Σευήρου 
(έκ τοΰ Μ. ΡβΠοίΐηο). 

πλατέος υφάσματος, καταπίπτοντος με πτυχώσεις (είκ. 8 αριστερά) ή στε¬ 

νής ?αορίδος υφάσματος άποληγοΰσης κάτω εΐς θυσάνους (είκ. 9) 2. Συνήθι- 

ζον δέ διά τής επί τοΰ πήχεως έρριμμένης οθόνης νά καλύπτουν τήν χεϊρα, 

διά τής οποίας έκράτουν τήν λιβανωτίδα (είκ. 10) 3, οποος ε’ίδομεν καί περί 

’ Εις παράστασιν θυσίας επί της Ατα Ραεΐδ εις εππιΐΐΐιΐδ κρατεί προχοΐδα 
καί πινάκων μέ καρπούς (κανίσκιον) (01115. ΜοτεΙΙϊ, Αγη. Ρίΐοϊε ΑνφμίδΙεβ, 
Κ.οηΐ3 1948, 25 πίν. Β). 

2 Σαρκοφάγος τοΰ νεκροταφείου (Οατηρο 8&ηίο) της Πίζης (Ο. Κ. ο ά ε π νν 3.1 (1 ί, 
8άιι1θη53τ1ίορΐ2ίϊ§;ε, Κότα. ΜίΙί. 38/39, 1923/24, 16 είκ. 68). Πρβλ. είκ. 8 δεξιά. 

9 Ο&ιπΐΠιΐδ έκ τής θυσιαστικής πομπής επί τής Αιπ Ραεϊδ (ΜοτεΙΙί 18 κέ. 
είκ. 7 καί πίν. XI). Πρβλ. τοιχογραφίας έκ Πομπηίας Ε. νίηεί έν ϋίΐτεηΐ>θΓ£- 

δ&^ΐϊο - Ροΐΐετ, Όϊεί:. Αηΐ. Οτ. Κοτη. Γ, 1, 22 είκ. 41 (άρθρ. αεετπι). 'ΙΊ οθόνη 
εδώ είναι χνουδωτή. Ή αρχική ιδέα τοΰ νά κρατούν τι μέσφ υφάσματος, καλύπτον- 

τος τάς χεϊρας, ανάγεται εις τήν έννοιαν τής υλικής καθαρότητος καί ακολούθως τής 
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των χριστιανών διακόνων (είκ. 3). Τό ως ταινία στενόν μανδήλιον των 

οαππίΐι δεν φαίνεται νά εξυπηρετεί πρακτικούς σκοπούς" άντιθέτως οι θύσανοί 

του μέ τον άποτρόπαιον συμβολισμόν των 1 χαρακτηρίζουν τό ύφασμα τούτο 

ώς ιερόν άμφιον, άμφιον σχετικόν προς τήν τέλεσιν τής αρχαίας θυσίας. Ύπό 

Είκ. 9. -Ο&ηιίΠιΐδ επί αναγλύφου σαρκοφάγου έν Πίζη. 

τον χαρακτήρα δέ τούτον, τοΰ τελετουργικοΰ αμφίου — πιθανώς μέ νόημα 

άποτρόπαιον καί κατ’ έπέκτασιν μέ νόημα καθοσιώσεως — βλεπομεν τό ιερόν 

μανδήλιον νά επιτίθεται καί έπί τής ράχεως τοΰ θύματος κατά τήν προσαγω¬ 

γήν του εις τον βωμόν ?. 

τελετουργικής καθαρότητος, τοΰ φόβου καί τοΰ σεβασμού (Α. Όΐείετϊεΐι, ϋετ 
Κΐΐιΐδ <3θγ νετίιϋΐΐΐεη Ηάηάε = Κίεΐηε δείιπίΐεη, Εείρζΐβ; - Βετίΐη 1911, 440 κέ., 
Α. Αΐίόΐάΐ, ϋΐε Αιΐ5£ε3ΐ3ΐ1ιιη8 άεδ ιηοπ&ΓεΗ. ΖετεΐΉοπίαΙδ ατη τσίτι. Κπΐεε- 

τΐιοίε, Κόηι. Μίί*. 49, 1934, 33 κέ., Ο. Τ τ ε ΐί ΐ η £ ε Γ, ϋϊε οδίτοχηΐεεΰε Κ3ίδετ - 

ιι. Κεϊεΰδΐάεε κλπ., }εηα 1938, 63 κέ.). Ή προέλευσις τής διατάξεως θεωρείται 
ανατολική, έν τοΰτοις απαντάται καί εις τήν περιοχήν τής ελληνικής λατρείας 

(Κιιτί Ε&Ιίε, ϋε 53ΐΐ3ί:ΐοηΐ3ιΐ3 §;τ®εοταπι, Οίεδδβη 1913, 91). 

1 Ε. Εΐδίετ, ΐνεΐίτηαηίεΐ υπά Ηίηιηιείδζεΐΐ, Μίΐηεΐιεη 1910,1, 29. Βα¬ 

θμηδόν οι θύσανοι έγιναν διακοσμητικόν, άνευ νοήματος θέμα. 

2 Βλ. π.χ. τήν παράστασιν θυσίας επί των ρωμαϊκών Αναγλύφων Μουσ. Λού¬ 

βρου άριθ. 1096 (Ε ί. Μίεΐιοη, Εεε Β&δ-τβΐίβίε Ηΐδίοπςαεκ τοηιαίηε όυ Μιΐδέε 
άτι Εοιιντε, Μοπ. Ρϊοί XVII, 1909, 198 κέ. πίν. XVII) καί άριθ. 1097 (αύτ. 

204-205 είκ. 8). Παρόμοιον νόημα φαίνεται νά εχη ό χειρισμός τοΰ κληρικού, όταν 
ούτος έπιθέτη τό έπιτραχήλιόν του (ό πρεσβύτερος) ή τό ωμοφόριον (ό επίσκοπος) ή 
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*Υπό τάς προϋποθέσεις, λοιπόν, αΰτάς ήτο επόμενον η αρχικώς χρηστική, 

απλή «οθόνη» τής χριστιανικής λατρείας νά ταυτισθή προς τό ιτιαηίείο ή Ηπ- 

Ιειιιη των ομηιίΐΐί και νά προσαρμοσθή προς τά σχήματά των’ ήτοι νά γίνη 

Είκ. 10. - Οαιηΐΐΐυδ επί αναγλύφου της Αγ& Ραοίδ 
(εκ τοΰ Ο. Μογο££ϊ). 

αΰτη άφ’ ενός πλατεία πολύπτυχος οθόνη — εκείνη ή οποία μαρτυρεΐται ώς 

τό μανδήλιον του υποδιακόνου ' καί χρησιμοποιείται παρα τοΰ διακόνου δια 

καί τό όράριον (ό διάκονος) επί τής κεφαλής τοΰ παρ’ αύτοΰ ευλογουμένου (καθο- 

σιουμένου) προσώπου. Κατά την θυσίαν ζώου τής σημερινής λαϊκής λατρείας ο 
ίερεύς, ευλογών τό θϋμα, θέτει επ’ αύτοΰ τό έπιτραχήλιόν του (Γ. Μέγα, Θυσία 
ταύρων καί κριών κλπ., Λαογραφία Γ', 152, 155, 164, 170 είκ. 3. Πρβλ. Πάλλα, 

"Η *θάλασσα’ των εκκλησιών, 109). 
1 'Ο υποδιάκονος τής άρμενοκαθολικής λατρευτικής παραδοσεως φέρει επι τοΰ 

αριστερού πήχεως έρριμμένην πλατείαν οθόνην άπολήγουσαν εις κροσσούς (Αίΐννα- 

£6Γ, ΟΙΐΓΪδΐϊ&η ΟΗιιγο1ι65 Ϊ5 Πιε Εοδί, I, είκών κάτω δεξιά επί τοΰ πίνακος έναντι 

τής σελίδος 113). 
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νά καλΰπτη την άριστεράν χεϊρα του καί νά κράτη μέσω αΰτοΰ την λιβανω- 

τίδα 1 — καί άφ’ ετέρου νά γίνη στενή ταινία άπολήγουσα εις θυσάνους, ώς 

τό σημερινόν όράριον. Τής αντιστοιχίας ταΰτης τοΰ οραρίου προς τό μανδή- 

Είκ. 11.-“Αγαλμα ίερείας τής ’Ίσιδος 
(Μουσεΐον Βερολίνου). 

λιον- μάκτρον των υπηρετών είχε σαφή συνείδησιν ό Θεόδωρος Μοήιουεστίας2. 

Άφότου ή οθόνη των χριστιανών διακόνων έξωμοιώθη προς άμφιον 

τών υπηρετών τής αρχαίας θυσίας ήτο εΰκολον νά προσαρμοσθή αΰτη προς 

1 Ή πρά>τη μαρτυρία περί καλύψεως τής άριστεράς χειρός άναφέρεται εις τούς 
χρόνους τοΰ πάπα Σιλβέστρου (314-335 μ.Χ.) (Εϊθ. Ροηίίίίο. ΧΧΧΙΙΙΙ 7 «ηί ΡαΙ- 

Ιβα Ιίηο8ΐβ)ηα Ιβνα βοηηη (τών διακόνων) ΙβρβΓβηίην» εκδ. Μ ο ηι πι 5 6 π 502-3). 

Εις τό ρ&Πΐιιπι Ιΐηοείεισιιηι τοΰτο ό ϊ 1 ρ 6 ΓI, ’Ένθ’ άν., 55 βλέπει τό χρη¬ 

στικόν χειρόμακτρον τών διακόνων, τό έξελιχθέν κατόπιν εις τό πΐ3πϊριι1υΐΉ τοΰ 
δυτικού κλήρου. Πρβλ. προς τά περί έγχειρίου άνωτ. σ. 163. 

2 βηΐιη βΪ8 (εις τούς διακόνους) }ιαϋίΐιιΐ) <}Ηί ραν ββί νβ ρΐίϊ ρηβδίαηΐΐοΐ' 

β$1 ΐηάιηηβηϋβ ρ)'ο[αηία, ηηία Ηϊο ΙιαΙ>ίΙ.Μ$ αρίη& 68ί ίΙΙΪ8 ηηί ιηίηίδίναηί: $ιιρβτ 

Ηιιηιβ)'θί> βοηιιη 8νηΪ8(.}Ό8 ροηίίητ οναΗηιη εΐ ρβηάβΐ ρανχίεν αϊ) χίίτοηηβ ίαίεΐ'β, 

αηίε ρβοΐν.8 βί ίβνριίιη, ιιΐ $ίΐ Ηοε αΐί^ηοά 8Ϊ(/ηιιηι, ηιιοά ηοη ηιίηίβίβνίηιη Ββνυϊίιι- 

ΙΪ8 ρε^χείηηί, εβά ΙίΙεΐ’αΙΪ8» (Α. Κύο1ί£Γ, Κΐΐιΐδ θ&ρίϊδηιϊ 6ί πιί358Β ριιεπι ά£3- 
οπρδϋ Τΐιεοάοπίδ Μορ3ηβ8££Π3Ϊ3, Μοη&Βίβπϊ 1933, 21. Παρά .ίετρίι&ηίοη, 

Ι,ά νοίχ άε3 Μοηαηι., “Ενθ’ άν. 280). 
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όμοειδη άμφια και άλλων λατρειών. Ούτω, πιθανώς με πρότυπόν την ιεραν 

στολήν (ραΙΗ) τών ΐερειών τής ’Ίσιδος (είκ. 11), διεμορςκοθη δ έπικρατησας 

σήμερον εις την ανατολικήν εκκλησίαν τροπος φορησεως του οραρίου εκ του 

αριστερού ώμου διαγωνίως ύπο τήν δεξιάν μασχάλην (εικ. Ια και 4) . Περί 

του τρόπου τούτου ψορήσεως του οραρίου δεν υπαρχουν, ως ειπομεν, παλαιαι 

απεικονίσεις, άλλ’ ούτε και μαρτυρίαι. Πιθανώς προϋπήρξεν εν αρχαιότερου 

στάδιο ν, δτε τδ οράριον περιειλίσσετο δ'χι περί τήν μασχάλην, άλλα περί τον 

λαιμόν (εικ. 12)1 2- άλλα και πάλιν πρέπει να ύποθέσωμεν δτι τελικώς, άμέσως 

ή εμμέσως (π.χ. μέσφ έξωχριστιανικών άγαλμάτων ή άναγλύφιον), δ έκ τού 

άριστεροΰ ώμου διαγωνίως υπό τήν δεξιάν μασχάλην τροπος φορησεως τού 

οραρίου έπηρεάσθη εκ τής ρΜΙπ τών λειτουργών τής ίσιακής λατρείας. 

Ή τοιχογραφία τού Πρωτομάρτυρος Στεφάνου εις τό παρεκκλησίου 

τού Αρχαγγέλου Μιχαήλ τού Κίεβου (εικ. 2) είναι πιθανώτατον δτι παρου¬ 

σιάζει τό όράριον υπό τήν μορφήν μαλακού υφάσματος — «μανδηλίου» —, μέ 

τήν διαφοράν δμως δτι τούτο δεν βαστάζεται επί τού άριστεροΰ ώμου (πρβλ. 

είκ. 6 καί 7), άλλα φέρεται επί τού τραχήλου, ως έπιτραχήλιον : μέ τά δύο 

άκρα νά κατέρχωνται παραλλήλως εμπρός μέχρι κάτω τού στήθους. Διετύ- 

πωσα ήδη τήν έξήγησιν δτι εδώ πρόκειται άλλος τρόπος φορήσεως τού όρα- 

ρίου — μέ τά δύο άκρα του νά πίπτουν εμπρός 8. Εις τήν ελληνικήν εκκλησια¬ 

στικήν παράδοσιν μαρτυρεΐται ούτος ώς τρόπος φορήσεως τού δραρίου παρά 

τής διακονίσσης4. Εΐδομεν δτι εις τήν Νερέδιτσαν εΐκονίζεται δ "Αγιος ’Άβι- 

1 Είναι ή έξήγησις τοϋ καθηγητοΰ Σωτηρίου, Ένθ’ άν. 444 κέ., 47δ κέ., 
είκ. 12 καί 13 περί καταγωγής τοϋ οραρίου έκ τής ρ&Πη τής Ισιακής λατρείας. Ο 
κ. Σωτηρίου υποστηρίζει συγχρόνως οτι τό όράριον δεν έχει προϊστορίαν εντός τής 
χριστιανικής λατρείας, άλλ’ δτι τοϋτο καθιερώθη κατά τάς άρχάς του 4ου αιώ- 

νος απ’ ευθείας, ώς τέλειον Ιερόν άμφιον, δηλωτικόν αξιώματος. Παρομοίαν θέσιν, 
περί αποτόμου εισαγωγής τοϋ οραρίου εντός τής χριστιανικής λατρείας, είχε, διατυ¬ 

πώσει προηγουμένως ό Βτ3ΐιη, "Ενθ1 άν. 618 κε. Η προϋπόθεσις δτι τό όράριον 
είσήχθη ώς δηλωτικόν αξιώματος, ώς έτοιμον άμφιον, έφερε τον κ. Σωτηρίου, Τό 
όράριον 430, 472 κέ. εις τό νά δεχθή παράλληλον έπίδρασιν καί έκ τής φορήσεως 
τής τηβέννου (ίοφπ). *Η άναζήτησις δμως προϊστορίας τοϋ εκκλησιαστικού οραρίου 
καί ή προσπάθεια προς άποκατάστασίν της επιβάλλεται άφ’ ενός έκ τοϋ σχήματος 

τοϋ οραρίου — καί ώς πλατείας οθόνης — καί άφ’ ετέρου έκ τής φορήσεώς του — καί 

απλώς επί τοϋ άριστεροΰ ώμου. 
2 Βλ. άνωτ. σ. 159Χ. Πρβλ. καί την παράστασιν άρχαγγέλου επί κοπτικοΰ υφά¬ 

σματος τοϋ Μουσείου Κάιρου (Σωτηρίου, Ενθ άν., 487 εικ. 20). 

8 Βλ. άνωτ. σ. 160. 
* Τάξις επί χειροτονίφ διακονίσσης : «77 ε ρ ι τ I & η σ ι (ό επίσκοπος) τφ τρα- 

χήλφ αυτής (τής διακονίσσης) νποκάτω&εν τοϋ μαφορίον τό διακονικόν όράριον, φερον 

εμπροσϋεν τάς δύο άρχάς» (Οθ3Γ, Εύχολόγιον 219). Πρβλ. Ματθ. Β λα σταρ., 

Σύνταγμα κατά στοιχ. Γ' Π «εΐτα τφ τραχήλφ ταντης νπό τό μαφόριον ίπιτιϋέναι 

το»· αρχιερέα τό διακονικόν όράριον, ψέροντα εις τά εμπροσ&εν τάς δύο τούτον άρχας» 
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βος νά φορή παραλλήλως προς τό όράριον καί έπωμίδα (εικ. 3) ή επωμίς 

αύτη φαίνεται νά είναι μία περαιτέρω διαμόρφωσις τού δραρίου τού τύπου 

τής είκ. 2, τύπου δραρίου συμπίπτοντος άρχικώς προς τήν κοσμικήν έπωμίδα 2, 

Είκ. 12.-Ψηφιδωτή παράστασις τοϋ διακόνου Σέργιου έν δοιιεΐάμ 
(έκ τοϋ Ο. άε ΙεΓρΙιβηΐοη). 

ή δποία επίσης έφέρετο επί τού τραχήλου, μέ τά δύο άκρα της κατερχόμενα 

εμπρός, ήδη άπό άρχαιοτέρας εποχής (ψηφιδωτόν τού Δαρδανίου) (είκ. 

13) 8. Ό τρόπος ούτος φορήσεως τού δραρίου - έπωμίδος επεβίωσε καί εις 

(Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα Κανόνων 6, 172). Συγκεντρωμένος τάς πληροφορίας 
βλ. παρά Εύαγγ. Θεοδώρου, Ή «Χειροτονία» ή «Χειροθεσία» τών διακονίσ¬ 

σων, Θεολογία ΚΕ', 1954, 578 κε. 
1 Βλ. άνωτ. σ. 160-161. 

3 Συμεών Μεταφρ., Βίος Αγίου Δημητρίου 23 «καί τον επωμίον λαβών, 

ο σννηΟζς όράριον όνομάζειν» (ΡΟ, 116, 1201). Πρβλ. Σωτηρίου, Τό όράριον, 

σ. 421. 

3 Ψηφιδωτόν τοϋ Δαρδανίου (ϋιι ΟοιηΐΓαγ-Ι/3 Βίπηοΐαότσ-Ρ. 

Οπηοίςίετ, θ3ί3ΐοφπε άη Μηεέθ Αίπουϊ, Ρατΐε 1897, 16 άριθ. 39, πίν. IV. 

Πρβλ. Ο πύο η έν ϋπτβηύετ^ - 8&§;1ΐο - ΡοΠίετ, Όΐοί. Αηί. Οτ. Κοιη. IV 1, 

225 είκ. 5425 άρθρ. οταπυηι). Πρβλ. καί τά περί οραρίου ώς περιλαίμιου παρά 
Βταιιιι, Όΐε ΚίιΐΓβ. Οειν^ηάιιηφ 45 κέ. καί Σωτηρίου, *Ενθ’ άν. 413, 434 
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την έξωεκκλησιασπκήν λατρευτικήν παράδοσιν *. Εις τον Πρωτομάρτυρα 

Στέφανον του Κίεβου (εΐκ. 2) τό δράριον - επωμίς φέρεται ως τό διακριτικόν 

δίμφιον τοΰ ιερατικού βαθμοί) τοϋ διακόνου. Εις τον Αγιον Αβιβον τής 

Νερεδίτσης (είκ. Β) ώς διακριτικόν δίμφιον του διακόνου φέρεται τό δράριον 

εις τύπον στενής λωρίδος, παραλλήλους όμως φορείται παρά τοΰ διακόνου 

τοΰτου καί ή έπωμίς' βλέπομεν δηλαδή εις τό τελευταίου τούτο παράδειγμα 

νά συμφΰρωνται δυο παραδόσεις διακονικής άμφιέσεως : η παράδοσις με ορα- 

ριον - επωμίδα περί τον τράχηλον καί ή παράδοσις μέ δράριον-λωρίδα επί 

τοΰ άριστεροΰ ωμού. Έσημειώσαμεν ηδη παραδείγματα συμφυρμοΰ τής 

παραδόσεως διακονικής στολής μέ δράριον - λωρίδα καί τής παραλλήλου παρα- 

δόσεως μέ δράριον - μανδήλιον 2. Τό διακονικόν δράριον εις τύπον έπωμίδος, 

ως απαντάται τοΰτο κατά τους μεσοβυζαντινούς χρόνους, αντιπροσωπεύει, ώς 

νομίζω, τάσιν έμμονης εις άρχαϊκάς μορφάς, έμμονης εις τήν απλήν, πρωτο¬ 

γενή οθόνην τήν φερομένην παρά τοΰ διακόνου επί τοΰ τραχήλου δίκην 

έπωμίδος, όπως καί σήμερον συνηθίζεται νά φέρεται επί τοΰ τραχήλου 

προσόψιου ή μάκτρον — παρά εργατών, πεζοπόρων κλπ. —, χρησιμεΰον ώς 

καψιδρώτιον 8. Ή μορφή αΰτη δραρίου δεν παρουσιάζει ίερουργικόν (δΕοτα- 

ηιοηίαΐίδ) χαρακτήρα- δεν φαίνεται δηλαδή έξειλιγμένη αΰτη εις «άμφιον», 

όπως έξειλίχθη ή φερομένη επί τοΰ ώμου ή επί τοΰ πήχεως πρωτογενής 

δθόνη, ή οποία προσέλαβε σαφείς χαρακτήρας ίεροΰ άμφιου (σχήμα μή ένδει- 

κνυμενον διά τήν ίκανοποίησιν πρακτικών σκοπών, διακόσμησις διά κροσσών, 

σταυρών κλπ.) κατ’ έπίδρασιν τής ίεράς στολής τών οαιηίΙΗ. ’Ίσως διότι εις 

τάς περιοχάς, όπου τό δράριον έφορεΐτο ώς επωμίς (εΐκ. 2), δέν ύπήρχεν 

έξωχριστιανικόν πρότυπον ίεράς στολής εις μορφήν πολυτελοΰς — επισήμου 

χαρακτήρος — έπωμίδος- διά τοΰτο καί παρέμεινεν επί μακρόν άνεζέλικτον 

τό εις τύπον έπωμίδος εκκλησιαστικόν τοΰτο δράριον (είκ. 2) ή καί έξεφυ- 

λίσθη εις δευτερεΰον άμφιον (τήν επωμίδα εΐκ. 8 κ.τ.ό.). 

Τον ανωτέρω τρόπον φορήσεως τοΰ δραρίου, μέ τά δυο άκρα του νά 

πίπτουν προ τοΰ στήθους, ένθυμίζει ό σημερινός τρόπος φορήσεως του ώς 

ζώνης, τής οποίας τά άκρα ανέρχονται έκ τών δπίσω χιαστί εις τούς ώμους καί 

πίπτουν έμπρός (εΐκ. 1γ). Ό τρόπος οΰτος έχει παρομοιασθή μέ τήν στολήν 

τοΰ δαδούχου τής έλευσινιακής λατρείας. Ή στολή τοΰ δμδοΰχου άπετελεΐτο έκ 

κέ. Έκ τοΰ αρχαίου περιλαίμιου ή ΙπωμΧου εξηγεί τό 3.ηιαο{;ιΐ5 ό Β τ & ιι π, ΕνΟ- άν. 

45 (πρβλ. άνωτ. σ. 161). 
1 Τό προσόψιον κατά ώρισμένην περίστασιν της τεκτονικής λατρείας (Τ 3. χ ί 1, 

Ένθ’ άν. 316-7 = 289. Βλ. άνωτ. σ. 1684). 
2 Βλ. άνωτ. σ. 161 κέ. Είς τόν "Αγιον "Αβιβον τής Νερεδίτσης (είκ. 3) συνυ¬ 

πάρχουν : όράριον, επωμίς καί μανδήλιον. 
8 Περί τοΰ κοσμικού οραρίου ώς καψιδρωτίου πληροφορίας βλ. παρά Σωτη¬ 

ρίου, Τό δράριον, 409 κε., 4180, 420. 
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χλαμυδίου, τό όποιον έπιπτεν από τοΰ τραχήλου έμπρός Ικατέρωθεν τοΰ στή¬ 

θους μέχρι τών γονάτων — περίπου ώς ή επωμίς εΐκ. 13 καί 2 — καί 

συνεκρατεΐτο εις τό μέσον διά ζώνης (εΐκ. 14) *. ’Άν καί αμφιβάλλεται δτι 

τό χλαμΰδιον τής ανωτέρω στολής δΰναται νά ήτο «συμβολικόν στόλισμα 

τοΰ εΐδωλολάτρου έλευσινίου ίερέως, όπως τό δράριον τοΰ χριστιανού θρη- 

Εΐκ. 13. - Ψηφιδωτόν τοΰ Δαρδανίου. 

σκευτικοΰ λειτουργού» 2, δρθότερον έν τοΰτοις είναι νά παρομοιασθή τό 

χλαμΰδιον τοΰ δμδοΰχου προς τό έπιτραχήλιον τοΰ πρεσβυτέρου καί τοΰ 

έπισκόπου 9, τέ όποιον έπίσης συγκρατεϊται διά ζώνης. Διότι νομίζω 

δτι είναι δΰσκολον νά δεχθώμεν ότι ή ιερά στολή άνωτάτου λειτουργού, 

ώς ό δμδοΰχος, λατρείας τών άνωτέρων κοινωνικών στρωμάτων, ώς ήτο 

ή έλευσινιακή, ότι ή στολή αΰτη ήτο δυνατόν νά έπηρεάση μορφολογι- 

κώς τήν στολήν τοΰ διακόνου, τοΰ οποίου ή βασική θρησκευτική λει¬ 

τουργία ήτο υπηρετική. Οΰτε όμως καί του πρεσβυτέρου καί τοΰ έπι¬ 

σκόπου τό έπιτραχήλιον φαίνεται νά εχη δργανικήν σχέσιν προς τό χλα- 

1 Έπί ερυθρόμορφου υδρίας τοΰ 5ου αίώνος. Βλ. Κ. Κουρουνιώτου, 

Έλευσίς, 'Οδηγός τών άνασκαφών καί τοϋ Μουσείου, έν Άθήναις 1934, 22 καί 90 

είκ. 9, Τοϋ αΰτοϋ, Έλευσινιακή δφδουχία, Άρχ. Έφημ, 1937, I, 232 κέ. είκ, 
1 καί 4. Πρβλ. Ηβπη. Τΐαΐετδοΐι, Ερεηάγίεδ αιπ<3 Ερίιοά. Οοίίεδϊϋΐά π. 

ΡηβδίβτΜθίά, δίυΐί^μτά 1936, 195 πίν. Είν,. 
2 Κουρουνιοότης, Άρχ. Έφημ., "Ενά’ άν. 233-234. 

8 Έπιτραχήλιον ώνόμασεν άρχικώς τό χλαμΰδιον τοϋ δαδούχου ό Κ ουρου¬ 

ν ιώ τ η ς, Έλευσίς 22. Τό δέχεται καί ό Τ Ια ί 6 Γ 8 ο δ, Έν{Ρ άν., αλλά τό παρα¬ 

βάλλει προς τό άμφιον τοΰ διακόνου. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “Ετος ΚΔ' 12 
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μΰδιον του δαδούχου, διότι τό επιτραχήλιον κατάγεται εκ τοϋ οραρίου 

Μετά την κα-θιέρωσιν δμως του επιτραχηλίου ώς αμφίου διά τον άνώτερον 

χριστιανικόν κλήρο ν κα'ι μετά την έκ των υστέρων συμπτωσίν του προς το χλα- 

μΰδιον τοΰ δφδοΰχου ήτο ευκολον νά έπηρεασθή τό επιτραχηλίου εκ του ελευ- 

σινιακοϋ αμφίου καί νά φορηθή καθ’ δμοιον τρόπον, συγκρατοΰμενον διά 

ζώνης. 

Ανωτέρω ύπεδηλώθη ήδη δτι ύπήρχεν άλλοτε παράδοσις, κατά την 

οποίαν μεταξύ των αμφίων τοϋ διακόνου περιελαμβάνετο καί ζώνη '2. Ό “ψευ¬ 

δό - Γερμανός σημειώνει την ζώνην με την λεπτομέρειαν δτι εξ αυτής έκρέ- 

ματο τό εγχείριον 8. Ό ψευδό-Σωφρόνιος ομιλεΐ περί άνακολαφής τοϋ στι¬ 

χαρίου, έπεχοΰσης την θέσιν ζώνης 4' στιχάριου μέ άνακολαφην, στενουμενον 

έκ των όπισθεν κατά τήν όσφΰν, φαίνεται νά προϋποθέτουν καί αί Άποστο- 

λικαί Διαταγαί \ Εις τήν περίπτωσιν τοϋ στιχαρίου μέ άνακολαφην ή ζώνη 

ήτο βέβαια πρακτικώς περιττή· συνεπώς τό στιχάριον τοΰτο ήδΰνατο νά ένι- 

1 Συμφώνως προς τάς λειτουργικός πηγάς τό επιτραχηλίου σχηματίζεται έκ τοϋ 
οραρίου διά τής ρίψεως προς τά εμπρός τοϋ ετέρου άκρου του, τοΰ τέως κρεμαμένου 
όπισθεν (βλ. κείμενα παρά Τρεμπέλα, Θεολογία ΪΘ', 1941 - 1948, 644, βλ. καί 
Συμεών Θ ε σ σ α λ ο ν., Περί των ί. χειροτον. 173 καί 180 ΡΟ, 155, 381 καί. 388. 

Πρβλ. Κ. Καλλινίκου, “Ο χριστιανικός ναός, Αλεξάνδρεια 1922, 612). Όμοια 
είναι καί ή παράδοσις τής δυτικής εκκλησίας, ή όποια έχει κοινόν όρον (εΐοΐα) καί 
διά τό χαρακτηριστικόν άμφιον τοϋ διακόνου καί διά τό δμοιον άμφιον τοϋ πρεσβυ- 

τέρου καί τοϋ έπισκόπου (λνΐίρετϊ, ’Ένθ’ άν., 53- 54, Βγ&ιπι, Ενθ αν., 562 

κέ.). 'Η παλαιοτέρα ελληνική μαρτυρία παρά Οοίδΐ. κώδ. 213 (11ου αί.) (Όηιΐ- 

ί γ ί ε ν 5 ί ή Ευχολόγια, II, 996, Τρεμπέλα ς, ’Ένθ’ άν. 645 κώδ. Ρ). Χαρα¬ 

κτηριστική είναι ή ονομασία τοΰ επιτραχηλίου ώς οραρίου παρά Βρετταν. Μουσ. 

κώδ. Ηδ. Ογ. 4951 «ένδύεται (ό ίερεύς) όράριον δικαιοσύνης» (Η. Ε η β θ 6 Γ- 

ά ΐ η §, Είπε ηειιεΓδεΙηΙοδδεηε ϋεάειιίδίΐηιε υιΨιπιάε ζιιγ ΟεδοΙάοΜε άετ δδίΐί- 

οΐιεη Λνείΐιεπίεη, Ογ. Οίιπδί. 36, 1939, 49. Ό Ηεη^ϋετάΐπ^ έσφαλμένως 
αποδίδει τό όνομα τοΰτο είς ολόκληρον τήν Ιερατικήν στολή ν’ ή συνήθης μεταγενέ¬ 

στερα διατύπωσις είναι «έπιτραχήλιον δικαιοσύνης τής ίερωαύνης» Διονυσ. νΑθίθ κώδ. 

489 [15ου αί.] ϋ ιή ϊ ΐ γ ΐ ε ν δ ί ], "Ενθ’ άν. 640 παρά Τρεμπέλα 645 κώδ. Π8). 

Καί είς τήν αρμένική ν καί τήν συριακήν οί όροι ιιγειγ καί τιιοτο (όράριον) χρησιμο¬ 

ποιούνται καί διά τό έπιτραχήλιον, ένφ είς τήν κοπτικήν ό όρος 1>&1πΐ3ε1ιί1 (έπι¬ 

τραχήλιον) χρησιμοποιείται καί διά τό όράριον (Βγει τι η, Ένθ’ άν. 601). Πρόκει¬ 

ται, λοιπόν, περί τού ίδιου βασικού πράγματος. 

8 Είς τά λειτουργικά κείμενα ή ζώνη άναφέρεται μεταξύ τών άμφιων τοΰ υπο¬ 

διακόνου (βλ. άνωτ. σ. 161β). 
8 ψ-Γερμ., Πστορ. Έκκλησ. κλπ. ΡΟ, 98, 396 (βλ. άνωτ. σ. 163). 

4 Ψ-Σωφρ., Λόγος κλπ. κεφ. 7 «άνακολαψη τον στιχαρίου άντι τής αίσϋητής 

ζώνης» (ΡΟ, 87, III, 3988). 
5 Άποστολ. Διατ. II, 57 «και οί διάκονοι παριστάσΰωααν ενσταλεΐς τής πλείονος 

έσβήτος' έοίκασι γάρ ναύταις και τοιχάρχοις» (παρά β 11 & 5 I ε π, Μοπυπί. εΐιεί}. 

Ιΐί. νεί. 181). 
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σχυση τήν περί διακονικής στολής άνευ ζώνης παράδοσιν, ή οποία τελικώς 

έπεκράτησεν. Τής άλλης δμως παραδόσεως, μέ τήν ζώνην μεταξύ τών στοι¬ 

χείων τής διακονικής στολής, άνάμνησιν άποτελεΐ ή χιαστι φόρησις τοϋ ορα¬ 

ρίου. Κατά τον τρόπον τοϋτον φορήσεως τοϋ οραρίου ή ζώνη καί τό ορά¬ 

ριο ν συμφυρονται, κυριαρχούσης τής έννοιας τής ζοόνης ', άλλ’ ή εντεύθεν 

Είκ. 14. - Παράστασις δαδούχου επί έρυθρομόρψου υδρίας 
(έκ τοΰ Κ. Κουρουνιώτου) 

δμοιότης προς τήν στολήν τοϋ έλευσινιακοϋ δαδούχου φαίνεται νά είναι 

τυχαία. 

Έκ τής ανωτέρω άναλύσεως συνάγονται τά εξής πορίσματα : 1) Τό όρά¬ 

ριον είναι τό άρχαιότερον, τό βασικόν ιερόν άμιφιον τής χριστιανικής λα¬ 

τρείας, διαμορφωθέν έκ τών έσω, έκ τής χριστιανικής λατρευτικής πράξειυς. 

Τό έπιτραχήλιον, ίσως κα'ι τό μικρόν ωμοφόριον, είναι διάφοροι τρόποι φο¬ 

ρήσεως τοΰ αύτοϋ βασικού αμφίου, άφότου τούτο έγινε διακριτιτικόν γνώ¬ 

ρισμα τοΰ διακόνου καί, συνεπώς, άφότου, διά τής καθιεροοσεα>ς ιερού αμ¬ 

φίου εντός τής χριστιανικής λατρείας κατά τον 4ον αιώνα, έπεξετάθη ή φό- 

ρησίς του κα'ι είς τούς ανώτερους ιερατικούς βαθμούς, μέ τήν διαφοράν δτι 

οί άνήκοντες είς αυτούς έφρόντιζον τώρα νά φορούν τό άμφιον τούτο κατά τρό- 

1 'Ως ζώνην εξηγεί ό Βγειιπ, ’Ένθ’ άν. 115 τό χιαστι ψορούμενον όράριον 

τοΰ υποδιακόνου. 
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πον διάφορον των διακόνων και βαθμηδόν να τροποποιήσουν κατά τι τό σχήμα 

του. Τό πόρισμα τούτο είναι σύμφωνον και προς τό άλλοθεν γνωστόν, δτι 

ή διαμόρφωσις των ιερών αμφίων του χριστιανικού κλήρου αρχίζει από τοΰ 

4ου αίώνος. 2) Ή διαμόρφωσις καί οΐ τρόποι φορήσεως τοΰ οραρίου υπήρ¬ 

ξαν αποτέλεσμα έκλεκτικής έπενεργείας διαφόρων παραγόντων μέ αφετηρίαν 

τό άπλοΰν χρηστικόν μάκτρον. Βλέπομεν δέ νά εφαρμόζεται καί εδώ δ κα¬ 

νών, τον όποιον παρατήσου μεν καί εις άλλας περιπτώσεις, δτι δηλαδή αί 

μορφαί τής χριστιανικής λατρείας κατά τήν διάρκειαν τής πορείας των, άνα- 

πτυσσόιιεναι, συμβαίνει νά συμπίπτουν προς μορφάς βιουμένας εις τό εθνι¬ 

κόν περιβάλλον καί δτι προσαρμόζονται προς αΰτάς αί χριστιανικοί μορφαί 

ώς προς έτοιμον τύπον \ 

β) Συμβολισμός : Τό όράριον συμβολίζει τάς πτέρυγας των σεραφείμ, 

διά τοϋτο δέ καί συχνά αναγράφεται επ’ αΰτοΰ τό «"Αγιος, "Αγιος, "Αγιος», 

ή αρχή δηλαδή του ύμνου τοΰ λεγομένου παρά των σεραφείμ εις τον ουρα¬ 

νόν γύρω τοΰ θρόνου τοΰ Θεοΰ (Ήσ. ς' 6), αλλά καί αρχή τοΰ επινικίου 

1 'Ως ιερόν άμφιον τό όράριον μαρτυρεΐται από των μέσων τοΰ 4ου αίώνος, 

έξ αφορμής τής μή άναγνωρίσεως τής ιερατικής ίδιότητος εις τούς ύπηρέτας (υπο¬ 

διακόνους) καί τούς άλλους κατωτέρους κληρικούς (ψάλτας, άναγνώστας) (Συνοδ. 

Λαοδικ. καν. 22 καί 23), μή άναγνωρίσεως, ή οποία έξεδηλώθη ώς άρσις τοΰ δικαιώ¬ 

ματος νά φέρουν ούτοι Ιερόν άμφιον, τό όράριον. Εις τό γεγονός τοΰτο διαφαίνεται 
είδος έριδος περί τό δικαίωμα τοΰ όραριοφορεΐν θά άναγνωρίσωμεν δέ ίσως εδώ 
τήν εποχήν, κατά τήν όποιαν τό όράριον άπό τέως άπλοΰ χρηστικού μάκτρου μετα- 

τρέπεται ήδη εις ιερόν άμφιον, υπό μορφήν πολυτελούς όθόνης ή στενής ταινίας 
μέ θυσάνους, κατά τά πρότυπα τοΰ άντιστοίχου άμφιου τών οαηιΠΗ (είκ. 8 καί 9), 

δτε δηλαδή τό όράριον γίνεται διακριτικόν ιερατικού άξιώματος (περί τοΰ άξιώματος 
τού διακόνου βλ. όσα άναπτύσσει δ καθηγητής Σωτηρίου, Ένθ’ άν. 460 κέ. Πρβλ. 

Εσοίετοη, βίοι. Ατού. ΟΗι*. ΕίΙ. I 2, 2733 κέ. άρθρ. &ΓθΗϊάίίΐθΓε καί (Με- 

ίετ] - Ρΐ’ΐεάθεΓ^ εν Ηετζο^ - Η&ιιείε ΚΕ’ 1, 783 κέ. ά'ρθρ. Ατο1πάί&1:οιηΐ5)· 

θά άναγνωρίσωμεν δηλαδή τούς χρόνους τοΰ πλουτισμού καί τής γοργής άναπτύξεως 
τών μορφών τής χριστιανικής λατρείας. Εντεύθεν οί δύο τύποι οραρίου — τού συνή¬ 

θους στενού καί τού πλατέος — καί ή κατά τήν θυμίασιν φόρησις παρά τού διακό¬ 

νου συγχρόνως «οραρίου» καί «μανδηλίου» (βλ. άνωτ. σ. 164 κέ.) — όπως περίπου εις 
τήν δυτικήν εκκλησίαν ή φόρησις όμοΰ τής 8ίο1& καί τού ιη&ηϊραίιιιιι — ή οραρίου 
καί έπωμίδος (βλ. άνωτ. σ. 175 κέ.). Αί δύο άρχικαί ποικιλίαι τού αυτού άμφιου 
κατήντησαν δύο διάφορα είδη φορούμενα συγχρόνως. Οί υποδιάκονοι ύπεχρεώθησαν 
νά διατηρήσουν επί τοΰ αριστερού ώμου των τό άρχαϊκόν μάκτρον, άνεξέλικτον 
(πρβλ. άνωτ. σ. 167 κέ.). Κατά τούς βυζαντινούς χρόνους, ότε εΐχεν επικρατήσει 
ό στενός τύπος οραρίου, μέ άλλους λόγους ότε ό πλατύς τύπος του δέν έθεωρεΐτο 
πλέον «όράριον», άλλ’ άπλοΰν μανδήλιον — μή άμφιον—οί υποδιάκονοι κατορθώ¬ 

νουν μίαν κατάκτησιν, μετατρέπουν τό μάκτρον κάπως έπισημότερον εις μανδήλιον 
(πρβλ. άνωτ. σ. 161)* επομένως ή ήδη συνήθεια νά φορούν οί υποδιάκονοι κανονικόν 
όράριον, άλλά — ώς λέγεται — στενώτερον τού οραρίου τών διακόνων, πρέπει ίσως νά 
θεωρηθή άκόμη νεωτέρα. 
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υμνου, τοΰ ψαλλόμενου είς τήν λειτουργίαν — κατά τήν αναφοράν. Ό συμ¬ 

βολισμός οΰτος τοΰ οραρίου παρουσιάζει ιδιαίτερον ενδιαφέρον άφ’ ενός λόνφ 

τής ιστορικής σημασίας τοΰ οραρίου, ως τοΰ αρχαιότερου καί, ώς εϊδομεν, 

ώς τοΰ βασικοΰ αμφίου τοΰ χριστιανικού κλήρου καί άφ’ ετέρου, διότι ή ει- 

κών τών πτερύγων προσδίδει υπερβατικόν χαρακτήρα είς τήν λατρευτικήν 

πράξιν τών διακόνων κατά τήν λειτουργίαν. Ακριβώς δέ τό υπερβατικόν 

τοΰτο περιεχόμενον τοΰ συμβολισμού τοΰ οραρίου, ώς πτερύγων, απαιτεί 

μίαν έξήγησιν. 

Ή πρώτη μαρτυρία περί τοΰ συμβολισμού τοΰ οραρίου ώς πτερύγων 

τών σεραφείμ προέρχεται έκ λόγου, ό όποιος αποδίδεται είς τον Χρυσόστο¬ 

μον, άλλ’ ανήκει πιθανώς εις τάν Σεβηριανόν Γαβάλων (")' 408) ’. Επειδή δέ 

είς τό κείμενον τοΰτο τό όράριον χαρακτηρίζεται ώς λεπτή «οθόνη», συμπε- 

ραίνομεν ότι περί τά τέλη τοΰ 4ου καί τάς άρχάς τοΰ 5ου αίώνος είς τήν λα¬ 

τρευτικήν παράδοσιν, τήν οποίαν αντιπροσωπεύει τό έν λόγφ κείμενον τοΰ 

ψευδο-Χρυσοστόμου, τό όράριον φαίνεται νά είχε τον τύπον τοΰ πλατέος μαν- 

όηλίου, ώς περίπου τό είκονιζόμενον επί τών ώμων τοΰ Αγίου Στεφάνου 

τοΰ Κίεβου (είκ. 2) καί τής Καστοριάς (είκ. 5) ή επί τοΰ ώμου τοΰ διακόνου 

τής μικρογραφίας τοΰ Εχυΐΐεΐ: τής Βιβλιοθήκης Βατόεπιιΐ (είκ. 6) καί επί 

τοΰ ώμου τοΰ μάρτυρος Άβίβου τοΰ ναι. Ογ. 1613 (είκ. 7). Περίπου κατά 

τούς ίδιους χρόνους ώς κύριον έργον τών διακόνων, παραλλήλως πρός τήν 

προσκομιδήν τών ευχαριστιακών δώρων, φέρεται καί ή ψαλμφδία τοΰ επινι¬ 

κίου ύμνου 2. Ούτω διαπιστοΰται αντιστοιχία μεταξύ άφ’ ένός τής λειτουργι¬ 

κής πράξεως καί άφ’ ετέρου τοΰ συμβολισμού τοΰ οραρίου* μέ άλλους λόγους 

οί διάκονοι παραβάλλονται πρός τά σεραφείμ, τών οποίων έργον είναι ή 

μετά ψαλμωδίας τοΰ τρισάγιου διαρκής πτήσις γύρω τοΰ θρόνου τοΰ Θεοΰ. 

Άλλ’ ή ψαλμφδία τοΰ επινικίου ύμνου συλ'ωδεύετο τότε υπό σφοδρών ενθου¬ 

σιαστικών εκδηλώσεων, μεταξύ τών οποίων ήσαν καί όρχηστικαί κινήσεις, 

γενόμεναι άπό μέρους τών λαϊκών* μάλιστα έπεζητειτο νά έξαγιασθοΰν αί 

έκδηλιοσεις έκείναι, εξηγούμενοι ώς μίμησις τής όρχήσεως τών άγγέλων είς τον 

1 Ψ- Χρυσό στ., Είς τήν παραβ. τού ’Ασόίτου «-έπίστασθε τήν πνευματικήν 

ευφροσύνην, οι ταύτης γευαάμενοι και μεμνημένοι τών φρικιών μνοτηρίων, τών λειτουρ¬ 

γών τής θείας ιερουργίας, τών μιμούμενων ιάς τών άγγέλων πτέρυγας ταΐς λεπταϊς όϋό· 

ναις ιαί? επί ιών αριστερών ώμων κειμέναις καί έν τη εκκλησίμ περιτρεχόνιυιν και βοών- 

των. Μή τις τών κατηχουμένων κλπ.» (ΡΟ, 59, 520). Πρβλ. Σωτηρίου, ’Ένθ’ 

άν. 353. 
2 Λειτουργ. Ιακώβου «Ό Κύριος ενλογήσαι καί άξιώσαι ημάς (τούς διακόνους) 

δωροφορήσαι καί προοαοαι τήν πολ.νύμνητον φδήν τοΰ ενϋεαστικοΰ καί τρισάγιου τω 

άνενδεεΐ καί ύπερπλήρει πάαης άγιαστικής τελειότητας κλπ.» (Βτϊ^ίιίηίπη, ψϊί. Επεί. 

\ν 6δί. 33). 
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ουρανόν ως λατρευτική συνήθεια μέ περιεχόμενον υπερβατικόν. Ή ΰπέρ- 

βασις δέ από των επιγείων λατρευτικών μορφών προς τάς ουρανίας εικόνας 

αφόρα βέβαια καί εις την εν γένει λειτουργικήν πράξιν τών κληρικών, των 

οποίων ή τελετουργία θεωρείται ισταμένη προς τήν ουρανίαν λειτουργίαν 

τών σεραφείμ εγγύτερον ή ή απλή συμμετοχή τών λαϊκών εις τήν επίγειον 

λατρευτήν πράξιν. 

Πρέπει, λοιπόν, νά δεχθώμεν ότι ή παρομοίωσις τών διακόνων προς τά 

σεραφείμ προϋποθέτει γύρω τής αγίας τραπέζης— τοΰ επιγείου θρόνου του 

Θεοΰ — τελετουργικός κινήσεις τών διακόνων, άνακαλοΰσας εις τήν θρησκευ¬ 

τικήν συνείδησιν τήν κίνησιν τών σεραφείμ γΰρω τοΰ ουρανίου θρόνου τοΰ 

Θεοΰ. Είναι δέ περί τοΰ προκειμενου χαρακτηριστικόν ότι ή Λειτουργία τοΰ 

Ιακώβου όμιλεϊ περί κυκλώσεως τοΰ θυσιαστηρίου παρά τών διακόνων 3, 

υποβάλλει λοιπόν τήν εικόνα ίδιαζοΰσης τελετουργικής κινήσεως τών διακό¬ 

νων γΰρω τοΰ βωμοΰ. Ή Διαθήκη, ακόμη χαρακτηριστικώτερον, μέ το νά 

χρησιμοποιή σχετικώς τήν έννοιαν τοΰ περιίπτασθαι 3, μάς κάμνει νά εξηγή- 

σωμεν τήν εν λόγφ κίνησιν τών διακόνων ως κυκλικήν, «ορχηστικήν» κίνησιν 

γΰρω τοΰ βωμοΰ. Τέλος ό Κύριλλος Ιεροσολύμων {Τ 386), αναφέρει τήν τε¬ 

λετουργικήν κύκλω σι ν τοΰ θυσιαστηρίου ώς έργον τών πρεσβυτέρων \ 

Έξ όλων τούτων συνάγεται, ώς νομίζω, ότι ή ίεροσολυμιτική λειτουρ¬ 

γική παράδοσις τοΰ 4ου αίώνος έγνώριζε τελετουργικήν κΰκλωσιν τής αγίας 

τραπέζης παρά κληρικών κατά τήν αναφοράν. Ή παρομοίωσις τών διακόνων 

προς τά σεραφείμ προϋποθέτει αντιστοιχίαν μεταξύ επιγείου, τελετουργικής 

τίνος «δρχήσεώς» των καί τής υπερβατικής όρχήσεως τών σεραφείμ. 

Ό Ισίδωρος Πηλουσιώτης (| περί τό 440) εισάγει νέαν έξήγησιν τοΰ 

οραρίου1 τό παρουσιάζει ώς σΰμβολον τοΰ λεντίου, τό όποιον έχρησιμοποίη- 

σεν ό Χριστός, όταν κατά τήν εσπέραν τοΰ Μυστικού Δείπνου ένιψε τούς πό- 

δας τών μαθητών του, λοιπόν τό θέλει σΰμβολον ταπεινώσεως 6. Είναι δΰ- 

1 Τάς σχετικάς μαρτυρίας προσάγω εις άλλην μελέτην μου υπό τόν τίτλον «Ή 
τελετουργική όρχησις εις τήν χριστιανικήν λατρείαν». 

2 «Μνήοϋηιι, Κύριε,... και εμού τον ταπεινόν και αχρείου δούλου σου καί τών τό 

άγιόν οον θυσιαστήριον κνκλούντων διακόνων καί χάριοαι αύτοϊς βιον άμεμπτον κλπ» 

(Βτΐ^ΙιίηίΕη, ”Ενθ’ άν. 55). Είς τά λειτουργικά κείμενα τό ρήμα «κυκλοϋν» έχει 
τό νόημα τής κυκλικής κινήσεως. 

3 Διαθήκη II 10 «ΰίασοηί βϊνοινηνοΐίίβηί» (φιίΕδίεπ, Μοπ. ειιοΐι. ΙίΕ 

νεΕ 279, 9). 

4 Κυριλλ. 'Ιεροσ., Κατήχ. Μυσταγωγ. Ε’ 2 «έωράκατε τοίνυν τόν διάκο¬ 

νον τον νίψαοϋαι διδόντα τω ίερεΐ καί τοΐς κνκλονοι τό θυσιαστήριον πρεσβυτέροις* 

(ΡΟ, 33, 1109). 

6 Ί σ ι δ. Πηλουσ., Έπιστ. 136 Έρμίνφ Κόμητι «'/ί οθόνη, μεθ’ ής ).ει- 

τονργοΰσιν έν τοΐς άγίοις οί διάκονοι, τήν τον Κυρίου άναμιμνήοκει ταπείνωσιν, νίψαν- 

Μελετήματα λειτουργικά - αρχαιολογικά 183 

σκολον νά υποδέσω μεν ότι εκκλησιαστική προσωπικότης ώς ή τοΰ Πηλου- 

σιώτου αγνοεί τόν παλαιότερον συμβολισμόν τοΰ οραρίου, ώς πτερΰγων τών 

αγγέλων, περί τοΰ οποίου πιθανώς ό Σεβηριανός Γαβά?>.ων, κατά μιαν γε¬ 

νεάν νεώτερος τοΰ ΓΙηλουσιώτου, όμιλεϊ ώς περί τρέχοντος πράγματος. Φρο¬ 

νώ ότι τόν νέον συμβολισμόν τοΰ οραρίου εισάγει τώρα ό Πηλουσιιύτης, εμ¬ 

πνευσμένος έκ τής έν σχέσει προς τόν τρόπον τής -ψαλμφδίας τοΰ επινικίου 

ύμνου άντιενθουσιαστικής πολεμικής τοΰ Χρυσοστόμου 1 ο Πηλουσιώτης 

ήτο θαυμαστής τοΰ Χρυσοστόμου. 

Θά εννοήσωμεν ίσως καλΰτερον τόν λόγον, διά τόν όποιον προεβλήθη ό 

νέος συμβολισμός τοΰ οραρίου, ώς λεντίου, άν λάβωμεν ύπ’ όψει την σημα¬ 

σίαν, τήν οποίαν είχε καί εχει τό κοσμικόν μανδήλιον, άνεμιζόμενον έκ τής 

χειρός κατά τήν όρχησιν 2 — μανδήλιον έσείετο καί κατά τήν θρησκευτικήν 

ορχησιν 3. Ή άνάσεισις πέπλου ή μανδηλίου ή καί απλώς ο διαπεταγμός τών 

χειρών κατά τήν ορχησιν παρείχε τήν εντΰπωσιν πτερυγίσματος" είς τήν διο¬ 

νυσιακήν λατρείαν αί μαινάδες — θιασώτιδες τοΰ Διονύσου παροιμοια* 

ζοντο προς τά πτηνά \ Συνώδευε, λοιπόν, εκδηλώσεις ενθουσιασμού ή άνά- 

τοζ τούς πόδας καί εκμάξαντος» {ΡΟ, 78, 272). Πρβλ. Σωτηρίου, 353 κε. Είναι 
χαρακτηριστικόν ότι καί δ Πηλουσιώτης όρμάται άπό τής έννοιας τοΰ μακτρου 
(πρβλ. τόν Θεόδωρον Μοψουεστίας, άνωτ. σ. 173), πιθανώς·δέ καί οΰτος 
διά τής ονομασίας «οθόνη» εννοεί όράριον πλατύ ώς μανδήλιον (πρβλ. άνωτ., σ. 166). 

1 Τά κείμενα παραθέτω είς τήν μελέτην μου περί τής τελετουργικής όρχήσεως. 

2 Βλ. Φ. Κ ου κουλέ, 'Ο χορός παρά τοΐς βυζαντινοΐς, Έπετ. Έτ. Βυζ. 

Σπ. ΙΔ’, 1938, 239 κέ. καί 243 κέ. καί Βυζαντινών Βίος καί Πολιτισμός, Ε’, έν 

Άθήναις 1952, 231 κέ. 
8 Πρβλ. παράστασιν αιγυπτιακού θρησκευτικού χορού έπί τοΰ αναγλύφου έκ 

τής Άρικίας (Μουσεΐον Θερμών) Ργ. ,ί ο 5. ϋδίκει·, Αηί. υ. Οθπδί. 4, 1934, 

248 πίν. 11. Μανδήλιον χρησιμοποιείται καί κατά τήν θρησκευτικήν ορχησιν τών 
Αναστενάρηδων (Α. Χουρμουζιάδου, Περί τών αναστεναριών κλπ., έν Κων- 

σταντινουπόλει 1873, 8, Κ. Α. Ρωμαίου, Λαϊκές λατρείες τής Θράκης, Άρχ. 

Θρακ. Λαογρ. Γλωσ. Θησ. ΙΑ', 1944 - 1945, 10 καί Ο. Α. Κ ο ηι & ϊ ο 5, Οιιΐίεκ 
ρορη1αίΓ05 άε 1ε ΤΙίΓΕεε, ΤγειΕ ρεγ I. ΤΪ85Επιεηο, ΑΙϋέπεδ 1949, 19). Πρβλ. 

ιδιαιτέρως τό ύφασμα έπί τού αριστερού ώμου γυναικός, ή οποία, κρατούσα είς την 
μίαν χεΐρα προσφοράς, χορεύει τόν καλαθίσκον γύρω βωμοΰ : άνάγλυφον έπί 
βάσεως λυχνίας τής νϊΙΐΕ Α15επϊ (3. Κ. ε ϊ π ε ε Η, ΒερεΗοΐτε άε τέΐϊείδ III 152, 

2. Περί τού καλαθίσκου βλ. Ε ε 11 ε, Πε δΕίΠιΗοη. £ΐπθεοπιιιι 90 κέ. καί Ρ ϋ. - 

Ε· Εε^τΕπά, έν ΠΕτεηϋετ^ - 8α§;1ίο, Οϊεί. Αηί. Οτ. Κοιη. IV 2, 1037). 

Επίσης πρβλ. χορόν μαινάδιον παρά ΡεΐπΕεΙι, ’Ένθ’ άν., II 1092, 1271( 133ί( 

III 337,, 3783, 5226. Πολλάκις, άντί νά κρατούν ύφασμα οί χορευταί, έφερον μακράς 

χειρίδας, αί όποΐαι προεξετείνοντο πολύ πέρα τών άκρων. 

* Εύριπ., Βάκχαι, στίχ. 748 καί 1090. Πρβλ. ΕϊΗϊεπ Β. Ι-,ΕΐνΙετ, Τϋε 
ΜεεπΕάί : Α οοηάπϋιιΗοη ίο ίΐιε οί Πιε Πεποο ΐη Εηείεηΐ; Οεεεε, Με- 

ηαοΪΓ5 οί ίϋε ΑηιεπεΕη ΑθΕάεηιγ ΐη Κοιηε VI, 1927, 95, Ε. δέεΙίΕη, Ε& 

άαηεε §μες·αε Εηίϊηηε, Ρεγϊ5 1930, 171, 172- 173 καί 18150. 
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σεισις υφάσματος, εις τό οποίον, οΰτω άνασειόμενον, άπεδίδετο ήδη κατά 

συνήθειαν τό νόημα πτερύγων. 

Συνεπώς φαίνεται δτι τό όράριον ■ οθόνη απέκτησε τον συμβολισμόν 

του ως πτερύγων των αγγέλων, επειδή πιθανώς τούτο έκινείτο — άνεσείετο; 

— κατά την τελετουργικήν «ορχηστικήν» (κυκλικήν) κίνησιν των διακόνων γΰρω 

του θυσιαστηρίου 11 είναι δέ παραδεδεγμένου δτι τ'] κυκλική φορά άποτε?^ι 

μορφήν ορχηστικήν. Προεκά?^σε δέ τον συμβολισμόν τούτον τοΰ οραρίου ή 

λειτουργική πράξις' διότι ώς πνευματική ενέργεια τό σύμβολου δεν άναφέρε- 

ται εις άφηρημένας έννοιας, ώς πράττει ή αλληγορία, άλλ’ εις τι αισθητόν, 

εις τό οποίον τό συμβολον δίδει νέον νόημα. Πρέπει, λοιπόν, νά προϋποθέ- 

σωμεν κίνησιν, διαπεταγμόν των χειρών μετά τοΰ οραρίου, διά νά έξηγήσωμεν 

πώς ή φαντασία άνεκάλεσε τήν παράστασιν των πτερύγων και ειδεν εις τό 

διατεταννΰμενον πράγμα συμβολον των πτερύγων. Έν τφ μεταξύ δ'μοος ή 

θρησκευτική συνείδησις έ'σπευσε νά πλουτίση τό συμβολον τούτο με θρη¬ 

σκευτικόν περιεχόμενον, διά τής είκόνος παρά Ήσαΐα ς-' 2, 3, μέσω βέβαια 

τής ευ^ής τοΰ προλόγου τής αναφοράς- περί τοΰ προκειμένου ιδιαιτέρως 

συνέβαλεν ή παραλλαγή τής έν λόγφ ευχής, ή συνδεδεμένη μέ τήν ?<.ειτουργίαν 
τοΰ Μ. Βασιλείου 1 2 * *. 

Διά τήν εξήγησιν τοΰ συμβολισμοΰ τοΰ οραρίου, ώς πτερΰγων, δεν 

προσφέρει χρήσιμον βοήθειαν, καθόσον τουλάχιστον νομίζω, ή έννοια των 

«πτεροφόρων» τής λατρείας τής ελληνιστικής Αίγυπτου 5 * *. 

2. ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΞΑΠΤΕΡΥΓΟΝ 

Εις τήν αρχήν τής αναφοράς, ό'ταν έκφωνήται τό «Στώμεν καλώς» — 

κατά τήν σημερινήν λειτουργικήν πράξιν τής ελληνικής εκκλησίας —, 6 διά¬ 

1 Πρβλ. πρός τό ϋΐάΗδο&Ιΐίΐ Ατβίπείΐ 88, 22 «Εί βρϊεβορηβ αά αΐίανβ 8Ιβί, 

αΙί/Μβ οΐτοα Ιιοο άΐαβοηϊ 5ϊηί βί /'ίαδβίΐα οΐ αΐίηιϊβαί ηιονβαηί, τ/ηχ 8ΐιηΙ 8ϊοιιί αίεβ 

οΙιβηιΜηι» (Κυηΐί 132, 27 - 29, παρά βυ^δίεπ, "Ενθ’ άν. 2724). Ή αραβική 
λέξις οΐίΐηΐεπί: σημαίνει ενδύματα, υφάσματα, επομένως καί τό όράριον. Βλ. καί 
κατωτ. σ. 18ό - 186, 

2 «Σε γαρ αίνονσιν άγγελοι... ΣοΙ παρίοτανται κύκλω τά Σεραφίμ, εξ πτέρυγες τώ 

ενι... πετάμενα, κέκραγεν... άοιγήτοις δοξολ.ογίαις, τον επινίκιον ύμνον αδοντα... Μετά 

τούτων και ήμεϊς βοώμεν» κλπ.» (παρά Τρεμπέλα, Αί τρεις λειτουργίαι 179). 

8 ϋΐΙΙεηθβΓΟ'εΓ, Οηεηίίδ ΟτδεεΙ Ιηδεπρί. 8ε1., άριθ. 56, 4 (=1 96) 

καί 90, 30 (= II 145). Περί αυτών πρβλ. Κ. Κ,είΙζεηδΙεάη, ϋΐε ΙιεΙΙεηίδίϊδείιεη 
ΜγδίεπεηΓεΙΐ^ϊοπεη8, 1920., 74, Ο ί ΐ ο, Ρηεδίετ τιηά Τεωρεί ΐπι Ιιείΐεηϊδ- 

ίΐδοΐιεη Ασγρίεπ, Βεϊρζί^ ία. ΒειΊίη 1905, I, 86 κέ. Πρβλ. καί τά περί τοΰ ίέρα- 

κος καί των Ιερακοπροσώπων εις τήν ελληνιστικήν μαγείαν (8. ΕίΙτειη, δοηηεη- 
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κονος λαμβάνει έκ τής αγίας τραπέζης τον «αέρα», τό γνωστόν λειτουργικόν 

άμφιον, καθώς εΰρίσκεται διπλωμένου πλησίον τών ιερών σκευών καί φέρει 

τοΰτον, κρατών μεταξύ τών δακτύλων καί κινεί —- διπλωμένου — μέ βραδύν 

τελετουργικόν χειρισμόν ύπεράνω τοΰ αγίου ποτηριού· Εις τον χειρισμόν 

τοΰτον ΰπόκειται ή έννοια τής ριπίσεως ΰπεράνω τοΰ αγίου ποτηριού \ Ή 

έννοια αυτή γίνεται ακόμη σαφεστέρα, δ'ταν ένθυμηθώμεν δτι κατά τούς βυ¬ 

ζαντινούς χρόνους δ «αήρ» έκρέματο έκ τοΰ κιβωρίου τής αγίας τραπέζης ώς 

πέπλον, ώς καταπέτασμα καί οΰτω κρεμάμενος άνεσείετο, δπο3ς περίπου καί 

σήμερον άνασείεται ό «αήρ» ύπεράνω τών αγίων δώρων κατά τήν απαγγε¬ 

λίαν τοΰ «Πιστεύω» 2. Ακόμη παλαιότερον, πιθανώς έκ παραδόσεως δια¬ 

μορφωθεί σης πριν είσέτι καθιεωρηθή ή κατασκευή κιβωρίου ύπεράνω τής 

αγίας τραπέζης, αντί τοιούτου άέρος έχρησιμοποίουν ριπίδια, τά οποία ήσαν 

έξ υμένων λεπτών ή εκ πτερών παγωνιού, άλλ’ ήδύνατο καί απλώς νά ήτο έν 

τεμάχιον οθόνης 8. Έκ τοΰ ριπιδίου - οθόνης δέ τούτου κατάγεται δ κατό- 

1ίδί€Γ ιιηά Ρπ11ί6 ίπ άετ 57η1αεΙί8ίί5εΙιεη Μη^ίε, Ρίδείειιΐΐ. δΐικίίεη ζπγ Κείί- 

τι. ΚιιΙΙπτ άεε Αΐίει-ίιαπίδ [Απί. μ. ΟΒπδί., ΒΓ£&ηζαπ855. I], Μΰηδίεν ΐη 
λνεδίί. 1939, 97 κέ.). 

1 Τρεμπέλα, Αί τρεις λειτουργίαι 11. Πρβλ. καί 93. 

2 Αύτ. 93. «Άνώτατον πέπλον» ονομάζει τόν άέρα ό Θεόδωρος Σ τ ο υ δ ί- 

της, Έρμην. τής λειτουργ. τών προηγιασμ. (ΡΟ, 99, 1689), «καταπέτασμα» 6 ψ- 

Γερμανός, Μυστ. Θεωρ. (ΡΟ, 98, 400). Πρβλ. Καλλινίκου, Ό χριστιανι¬ 

κός ναός 206, Τρεμπέλα, "Ενθ* άν. 72,,, Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ, Τά λειτουργικά άμφια 
τής ορθοδόξου έλληνικής έκκλησίας, Θεολογία Κ', 1949, 607 κέ. Χαρακτηριστική 
είναι ή διάταξις δτι ή ρίπισις γίνεται «μεϋ’ ενός τών καλυμμάτων» (Τρεμπέλα, 

’Ένθ’ άν. 98). Εις τήν αίθιοπικήν λειτουργικήν παράδοσιν προσόψιου ή κάλυμμα ή 
άορίστως ύφασμα, καλούμενον «ουρανός», κρατείται κατά τήν κοινωνίαν ύπεράνω τοΰ 
μεταδίδοντος καί τοΰ μεταλαμβάνοντος (Αιΐ£. ϋ ΐ 11 ιη Ά η η, Ούετ άίε Βε£ίεπιη£, 

ΐπεύεδοηάει-ε <3ίε ΚίΓε1ιεηοι-άηυη£ άεε Κδηϊ£5 Ζ&τ’&ΗαεοΙ), ΒειΊίη 1884, 61). 

Προφανώς εδώ ΰπόκειται άρχαιοτάτη παράδοσις, συναφής πρός τό «άνώτατον πέπλον» 

τής έλληνικής λειτουργικής παραδόσεως. Παραδείγματα αέρων παρά Β ε ν ε τ. 
Κώττα, ΟοηΙπβηΙΐοη & Ι’εΐιιάε άε ηιιείςηεδ 1Ϊ55Π5 Ιϊίυτ^ίηιιεδ, Αί±ί άεΐ V 

Οοη§;ι·. ΙηίεΓποζ. άί 81. Βίζ. II (=8ί:χΐ(Ιί Βίζπηίίηΐ ε Νοοείΐεηίεί VI), Κόπια 
1940, 93 κέ., Σωτηρίου, "Ενθ" άν., Ε ύ γ ε ν. Βέη Χατζηδάκη, Εκκλησια¬ 

στικά κεντήματα, έν Άθήναις 1953, κη', 3 κέ., 14, 50, 51, 52. 

3 Αί παλαιότεραι ειδήσεις έκ τοΰ Θεοδώρου Μοψουεστίας, Λειτουργία § 2 

(Είείζηι&ηη, ’Ένθ’άν. 4 — 916) καί τών Άποστ. Διατ. VIII 12, 3 «έξ υμένων 

λ,επτών ριπίδιον η πτερ(ώ)ν ταώνος η οθόνης» (βιι&δίεη, Μοη. εηεΐΐ. 1ΪΙ. νεί. 

212). Ή χρήσις ριπιδίων έξηκολούθησεν επί πολύ. Πρβλ. Ίωβίου, Λόγ. θ', παρά 
Φ ω τ ί φ, Μυριόβιβλ. 222 «ριπίδας πτερών πεποιημένας τοΐς προκειμένοις φρικτοΐς έπι- 

κινεΐν, τών έξαπτερνγων φέροντας (!) σύμβολα» (ΡΟ, 103, 769). Πορφυρογενν., 

’Εκθ. Βασιλ. Τάξ,, II, 12 «τό από ταωνοπτέρων ριπίδιον» (Βόνν., I, 553. Πρβλ. 

Εεΐδ^ε, αύτ. II, 623). Ώς όθόνας μάλλον ή ώς ριπίδια έκ πτερών θά έξηγήσιο- 

μεν τάς διόδεκα ίεράς πτέρυγας, διά τών οποίων ώς λέγει ό ψ - Διονύσιος έκαλύ- 



πιν «αήρ», λαβών την ονομασίαν έκ της έννοιας τοΰ ταράσσειν τον αέρα 

Πιθανώς ώς ριπίδια εχρησιμοποίουν οί διάκονοι καί τά οράριά των *, περί 

τοΰ προκειμενού δέ είναι χαρακτηριστική ή πληροφορία δτι άλλοτε κατά 

την μεγάλην είσοδον δ αήρ εφέρετο επί τοΰ αριστερού ώμου τοΰ διακόνου, 

δπως δηλαδή φέρεται καί ο παλαιός τόπος οραρίου, τό μανδήλιον, δταν δ 

διάκονος θυμιάζη 3. Ή ρίπισις ύπεράνω τής αγίας τραπέζης διήρκει μέχρι 

τοΰ τέλους τής επικ/.ήσεως 4. 

Τά ριπίδια ενωρίς έθεωρήθησαν σύμβολα τών χερουβείμ καί των σερα¬ 

φείμ 6’ κατά μίαν μάλιστα ειδικωτέραν άντίληψιν έθεωρήθησαν σύμβολα τών 

πτερύγων τών σεραφείμ6, απέκτησαν δηλαδή τά ριπίδα τον ίδιον συμβολι¬ 

σμόν πρό; τον συμβολισμόν τοΰ οραρίου, ώς πτερύγων τών σεραφείμ ίσως 

διά τον ίδιον λόγον, διά τήν κίνησίν των γύρω τοΰ θυσιαστηρίου — τοΰ 

θρόνου τοΰ Θεοΰ. 

Νομίζω δτι δυνάμεθα νά δεχθώμεν δτι κατ’ άρχάς 7] «οθόνη» - όράριον 

καί 7ΐ «οθόνη» - ριπίδιον συνέπιπτον. Άργότερον, πιθανώς άφ’ δτου Ιπί τής 

λειτουργίας έπέδρασεν ί) αΰτοκρατορική έθιμοτυπία, τά ριπίδια, ένεκα τοΰ 

πτετο τό άγιον μύρον έπί τής αγίας τραπέζης (Περί Έκκλ. Ίεραρχ. IV «ε'ιτα τό 

μύρον 6 ιεράρχης λαβών έπιτίϋηοι τφ ϋείφ ϋνσιασχηρίφ, περικεκαλνμμένον υπό δνοκαί· 

δέκα πτέρυξιν ίεραΐς» ΡΟ, 3, 473. Βλ. καί IV 5 = 3, 480). 

1 "Ηδη έσημείωσε τοιοΰτο τι ό Καλλίνικος, 'Ο χριστιαν. ναός 206. Πρβλ. 

Τρεμπέλα, Αί τρεις λειτουργ. 940, 9δα, 1724Λ καί Σωτηρίου, *ΈνΘ*’ άν. 

607 - 608. 

8 Περί τελετουργικής κινήσεως τοΰ οραρίου βλ. άνωτ. σ. 184. Πρβλ. Άραβ. 

Διδασκαλ. 38, 22 (βλ. άνωτ. σ. 184,) καί Μ. Βασιλ., καν. 97 «Οίβ ϋίαΐίοηβη, νοβίοΗβ 

άίβ ΚβΙοΙιβ 1>β$ον(/βη, αοίΐβη ύΐεν άίβ Ηβϊίίρβ Τα(βί (άβΐιβίη ηύί... (?) ηηά ΡάοΗβτη» 

(Κ. ί ε ό ε 1, Ώχε Κίι-οΙιειιι-εηι-εεΗΐδςιιι. ά. Ρ&ίπΗΓεΰ. Αίεχδπάχ-. 275)—ή παραλει- 

πομένη λέξις φαίνεται νά είχε τό νόημα τοΰ ενδύματος ή τοΰ υφάσματος. Πρβλ. καί 
Ί ω ά ν. Μόσχου, Λειμών. 196 <οί δε τοΐς φακιολίοις έρρίπιζον» (ΡΟ, 87, III, 3081). 

3 Λειτουργ. Χρυσοστ. «Και 6 ΐερεύς άρας τον αέρα έπιτίϋηοι τω άριστερω ώμφ 

τοΰ διακόνου... κρατονντος άμα τοΰ διακόνου και τό ϋνμιατόν επί τών δακτύλων» 

(Τρεμπέλα, Αί τρεις λειτουργίαι 80). 'Ο Τρεμπ., αύτ. ^ρρίΐτ. επί:., άρνεΐται 
τύν συσχετισμόν τοΰ οΰτω φερομένου άέρος προς τήν οθόνην, «τήν όποιαν αντί τοΰ 

οραρίου έφερον τό κατ’ άρχάς οί διάκονοι». 

4 Θεοδωρ. Άνδίδων, Προθεωρία κεφαλαιώδης 23 «ΤΙ αν είποι τις περί 

τών ϋείων ριπιδίων, άρτι έχκεγειριομένων τοΐς διάκονοις καί ϋπ' αυτών οτρεψομένων 

επάνω τών άγιων, ώς εν εκπλήξει, άχρι κλπ. :» (ΡΟ, 140, 448. Πρβλ. Καλλινί¬ 

κου, 'Ο 'Ιερός ναός 243). 

5 Ψ-Διονυσ. Άρεοπαγ., Ένθ’ άν., Ί ώ β ι ο ς, ’Ένθ’ άν., ψ - Σ ω- 

φ ρ ο ν. 'Ιεροσολ., Περί τών έν τή θ. ίερουργ. τελουμ. 21 (ΡΟ, 87, III, 4001), 

Γέρμα ν. Κωνσταντινουπόλεως, 'Ιστορ. Έκκλησ. καί Μυστ. Θεωρ. 

(ΡΟ, 98, 432). 

6 Άραβ. Διδασκ., ’Ένθ' άν. (βλ. σ. 184,). 

7 Βλ. άνωτ. σ. 180 κέ. 
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λόγου δτι έφέροντο κατά τήν πομπήν τής μεγάλης εισόδου, έπλουτίσθησαν 

εις νόημα καί πάρω μοιάσθη σαν τώρα προς τά βασιλικά σημεία — προς τάς 

λόγχας καί τά σκήπτρα — τά όποια προηγούντο τής βασιλικής πομπής" έθεω¬ 

ρήθησαν ώς σημεία κρατούμενα έμπροσθεν τοΰ βασιλέοίς - ΧρίστουΈκ- 

. -'Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ κρατών ριπίδιον - λάβαρον 
(ψηφιδωτόν Άγιου Άπολλιναρίου ΐη ΟΙ&δδε). 

τότε ό συμβολισμός τών ριπιδίων ώς πτερύγων άτονεΐ, επομένως άτονε! 

καί ή έντΰπωσις εκ τής τελετουργικής κινήσεώς των, διότι καί έξω τιής 

εκκλησίας άλλη ή το ή λειτουργία τών λαβάρων καί άλλη ή τοΰ ριπιδίου. 

Έν τουτοις πατά τούς χρόνους τοΰ Θεοδώρου Άνδίδων (12ον αί.) ή 

1 Ψ - Σ ω φ ρ ό ν ι ο ς, "ΕνΘ·5 άν. Πρβλ. Σοφίας Άντωνιάδου, Π& ρίποο 
άε 1& ΙΐΐιΐΓ^ίε ά&ηδ 1& ΐΓ^άΐίΐοη άεδ ΙεΙίτεδ ^Γεοςυβδ, ΕεκΙεπ 1939, 175. Δεν 
είδον τοΰ Κ. Ι,ϋδεοΐτ, Οίε Πίαι-^ΐδοΐιε Οετάίε άετ ΟπεεΗεη, ΤΗεοΙο^ίε χιηά 
Οίβιιΰε 5, 1913, 441 κέ. (παρά Ττείίχη^εΓ, Πιε οδίπόηιίδείιε Καΐδετ- ηηά 
Ε,εΐεΐΐδχάεε 137). 
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συνήθεια τής τελετουργικής κινήσεως των ριπιδιων παρεμενεν ακόμη πολύ 

ζωηρά 
“Ηδη τα κοσμικά ριπίδια ή σαν προσηρμοσμένα επί κοντού 1 2 3 4 αφ ετέρου 

ή παρομοίωσις των εκκλησιαστικών ριπιδίων προς τα βασιλικά σημεία (δί^ηα) 

ήτο εις επί πλέον λόγος νά τοποθετηθούν τα εκκλησιαστικά ριπίδια επί μα- 

κροϋ κοντού, ουτω δε νά προσεγγίσουν την μορφήν των συνήθων αυτοκρατο¬ 

ρικών λαβάρων \ Κατά τον 6ον αιώνα εις τον "Αγιον Απολλιναριον ίη 013.856 

τής Ραβέννης είκονίζονται κρατούμενα παρ’ αγγέλων ριπίδια, εχοντα ακριβώς 

τήν μορφήν λαβάρου : ορθογώνιον ύφασμα στερεωμένον κατά τήν μίαν πλευράν 

του επί κεραίας, άνηρτημένης εις σχήμα Τ επί κοντού *, επί τοϋ υφάσματος 

δέ τούτου αναγράφεται τό «"Αγιος, άγιος, άγιος», η αρχή του σεραφικοϋ 

ΰμνου (Ήσ. ς’ 3) καί τοϋ κατά τήν λειτουργίαν ψαλλόμενου επινικίου ύμνου 

(είκ. 15). Είναι ή επιγραφή, ή οποία συνήθως αναγράφεται καί επί του ορα¬ 

ρίου του διακόνου. Ό τύπος τών εν λόγω ριπιδιων, εις τα οποία κυριαρχεί 

ή άνάμνησις τής παλαιοτέρας οθόνης, απαντάται και. αργοτερον μέχρι του 

11ου αίώνος 5 6 *. Ενωρίς δμως δίδεται εις τό ριπίδιον καί ή μορφή του έξα- 

πτερυγου σεραφείμ — ήδη επί τής εποχής του Ίωβίου καί του ψευδο-Σω- 

φρονίου 8 — εκτοτε δέ τό ριπίδιον διαμορφουται εις το γνωστόν μεταλλινον 

ή καί ξΰλινον εκκλησιαστικόν σκεύος. Εις τό άργυρουν έξαπτέρυγον του 

Μουσείου Κωνσταντινουπόλεως άριθ. 3758, προερχομενον εκ τής Στούμας 

(δίαηιά) τής περιοχής Χαλεπίου, σειρά πτερών παγωνιού γύρω τής κεντρι¬ 

1 Βλ. άνωτ. σ. 186,. 
» Παραδείγματα παρά Π ε ο 1 ε γ ο φ ϋΐοΐ. ΑγοΙι. ΟΗγ. ΒίΒ, V 2, 1610 κέ. 

(άρθρ. ίΐαόεΐΐαπι). 
3 Πρβλ. Α. Κ. ε ί π 3 ο 1ι έν ΠίεΕ ΑπΒ Ογ. Κοπι., IV 2, 1307 κέ. (άρθρ. 

δίβτυι) καί V 1, 776 κέ. (άρθρ. νεχΐΐΐυπι), Βεείετεί}, Ε>ΐεΒ Ατεθ. ΟΙιγ. ΒΚ· 

VIII 1, 940 κέ. (άρθ-ρ. 1αΙ»ηιχη). 
4 Ο ί ιι 5. 0&Ι&53Ϊ, Κ.ΟΠ13 ο Βΐδδπζΐο, Κόπια (άχρ.), πίν. ΧΟν, ΛΥπΗί, 

ΑΐΙεΙίΓ. α. 1>γζ. ΚππηΙ 419, είκ. 363. 
6 Πρβλ. τάς απεικονίσεις ριπιδιων εις τα ψηφιδωτά της Νίκαιας (Τ 1ι. 

3 ε 1ι ίη ΐί, Όΐε 1ίοΐπιε5Ϊ8 - Ιάτεΐιε νοη Νΐ1<3.ίε., Βετίΐη α. Βεϊρζΐ£ 1927, 23 πίν. 
XIII καί XIV, Ο. \ν η 1 ί ί, Όίε ΙεοΐηΐθδίδΙάΓεΗβ ίη Νΐεέίκ, δίΓ&δδθυτβ 1903, 203 

κέ., 236 κέ., πίν. II 1 καί ΑΙΙεΙιτ. η. Βγζ. ΚΐιηδΙ 544 είκ. 477, Βεζατεν, 

Ιδίοτ. νίζκηί. ζΐιϊνορΐδΐ, τόμ. I 52 πίν. I καί τόμ. II πίν. 6), της Μονής Γελάσκου 
(Β&ζ&ι-εν, I 135 πίν. 206 α-β) καί είς μικρογραφίαν τοΰ Μηνολογίου τοϋ Βασι¬ 

λείου Β’ (ν&Ι. Ογ· 1613) (αύτ. II 74β). 
6 Βλ. άνωτ. σ. 185* καί 1865, Είς τήν ψηφιδωτήν παράστασιν τής Μεταλήψεως 

τών Αποστόλων τής 'Αγίας Σοφίας Κίεβου (μέσα 11ου αί.) τά ριπίδια αντιπροσω¬ 

πεύουν μεταβατικόν τύπον : έχουν άποβή σκεύη έκ στερεάς ύλης καί είς τό σχήμα 
των — βασικώς τετράγωνον — κυριαρχεί ή ίδέα τοϋ σταυροΰ (Β κ ζ 3 τ ε ν, Ενθ άν., 

πίν. 112α). 

Μελετήματα λειτουργικά - άρχαιολογικά 189 

κής παραστάσεως σεραφείμ (είκ. 16) ’ άπηχεί άνάμνησιν τών παλαιοτέρων εκ 
πτερών ριπιδίων. 

’Εκ τών δυο άκρων τής εγκάρσιάς κεραίας τών ριπιδίων, τών είκονιζομένων 

είς τον "Αγιον Απολλιναριον ΐιι 013556 (είκ. 15), κρέμαται άνά εν εξάρτημα, 

όμοιάζον προς θύσανον. Είς ριπίδιον είκονιζόμενον επί ιρλανδικής μικρο- 

Είκ. 16. - Μεταλλινον έξαπτέρυγον έκ τής Στούμας 
(Μουσεϊον Κωνσταντινουπόλεως άριθ·. 3758). 

γραφίας τοΰ Βοο1< οί Κείΐδ, αντί θυσάνων φαίνεται νά έξαρτώνται δύο κω- 

δωνίσκοι 8. Ή διαφορά είναι ασήμαντος, διότι επί ίερών πραγμάτων καί δ 

θύσανος — άρχικώς μετάλλινα γλωσσίδια — καί δ κωδωνίσκος έχουν τό ίδιον 

νόημα. Τά σημερινά έξαπτέρυγα τών Αρμενίων καί τών Σύρων Τακωβιτών 

φέρουν πολλούς κοοδωνίσκους είς τήν περίμετρόν των γύρω, ώς νά έξαρτών- 

ται οί κωδωνίσκοι έκ τών οϊονεί πτερών τών σεραφείμ. Τό σπουδαιότερον 

1 Βεείετες, ϋίοΐ. Αιοΐι. ΟΙιγ. Βίί., V 2, 1623 είκ. 4473, ]. Ε Βετε ο II, 
Βε ίτβδΟΓ άε δΐύηιά κιι Μνίδέε άε Οοηδίκηίίπορίε, Ε,εν. Ατεΐιεοΐ., 4πιε δέη, 

XVII, 1911, 407 κέ. είκ. 1. Μεταγενέστερα μετάλλινα ριπίδια βλ. παρά Ρ. Ρ ε ι- 

ά γ ί ζ ε ί - Β. Ο 2ι ε 5 η ά γ, Εκ ηιεΠοροΙε άε δειτεδ, Μοηιιηι. εΐ Μέπι. (Ρΐοΐ) 

X, 1903, 137 κέ., Ν. Κοηάκΐίον, Μκΐίεάοηήκ, Πετρούπολις 1909, σ. 154, είκ. 
93 - 94 καί σ, 164, είκ. 103 - 104, Γ. Σωτηρίου, Κειμήλια τοϋ Οικουμενικού Πα¬ 

τριαρχείου, έν Αθήναις 1937, 63, Β· Β γ ε 1ι ΐ ε γ, Οΐήείε ΙίίιΐΓ^ΐςιιεδ άε ιηέίκΐ 
άέεοηνεΠδ εη δγπε, Βεν. Ατεΐιεοΐ., νΐε 3ει\, XXIII, 1945, 96 κέ. οπού καί 
άλλη βιβλιογραφία. 

2 Β ε ε I ε γ ε ς, "Ενθ-’ άν. 1618 είκ. 4469. 
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όμως είναι ή λειτουργία των έξαπτερΰγων τούτων: κρατούνται εκατέρωθεν της 

αγίας τραπέζης παρά μικρών βοηθών (ψαλτών), οΐ όποιοι κατά τήν ψαλμω¬ 

δίαν τών επισημότερων σημείων τής λειτουργίας τά συστρέφουν ζωηρως δια 

νά παραγάγουν ήχον \ β , 
Εΐπομεν δτι τά εξαπτέρυγα είκονίζουν τά σεραφείμ, έργον των οποίων 

είναι η υμνφδία του Θεοϋ γύρω του θρόνου του* κατά την εκκλησιαστικήν δέ 

θεωρίαν, δπως την διέσωσεν ή ευχή τοϋ προλόγου τής άναφοράς του κωδι¬ 

κό- Βατίοοπηΐ, ή ύμνωδία τών σεραφείμ συνοδεύεται ύπό τοΰ κρότου των 
πτερύγων των \ "Αρα εις τήν εΰχήν του κωδικός ΒβΛοτΙηί εχομεν μίαν 

υπερβατικήν εικόνα, ή οποία συμπίπτει προς τήν τελετουργικήν εικόνα του 

ήχου έκ τών εκκλησιαστικών Ιξαπτερυγων' δθεν συνάγεται δτι κατά τήν εκ¬ 

κλησιαστικήν θεωρίαν ό άπό τών κωδωνίσκων τών έξαπτερΰγων εκατέρωθεν 

τής αγίας τραπέζης — θρόνου τοϋ Θεοϋ — προκαλοΰμενος ήχος^ συμβολίζει 

τον κρότον τών πτερύγων τών σεραφείμ, δτι αποτελεί μίμησιν του ήχου των. 

Βέβαια ή ορθή περί τοϋ προκειμένου έξήγησις εΐναι δτι ή περιγραφομενη 

εις τήν ευχήν ΒαιΦοπηί υπερβατική είκών αποτελεί άνάκλασιν τής λειτουργι¬ 

κής πράξεως, ή όποια, λοιπόν, φαίνεται νά συνίστατο είςπαραγωγήν μεταλ- 

λικοΰ ήχου κατά τήν ψαλμωδίαν τοϋ έπινικίου' διότι κατά κανόνα η λατρευ¬ 

τική πράξις προηγείται τής διατυπώσεως υπερβατικών εικόνων. 

Ή υπερβατική εΐκών τοϋ κωδικός ΒαιΒεπηί αισθητοποιείται εις την 

πραξιν, τήν όποιαν διασώζει, ως εΐδομεν, ή άρμενικ,ή καί ή συριακή λειτουρ¬ 

γία. Δεν γνωρίζομεν αν ή πράξις αϋτη συνεχίζη παράδοσιν γενικωτεραν, 

υπάοχουσαν δηλαδή άλλοτε καί εις τήν έλληνικήν λατρευτικήν περιοχήν εκ 
τής περιγραφής δμως τοϋ Θεοδώρου Άνδίδων («καί ύπ'αντών οτρεφομενοιν 

...ώς έν έκπλήξει»)* πιθανώς συνάγεται δτι καί μεταξύ τών Ελλήνωνκατα τον 

12ον αιώνα, τουλάχιστον εις τήν περιοχήν τών Άνδίδων (Καππαδοκία), έπε- 

κράτει τοιαύτη λατρευτική συνήθεια. Πάντως εΐναι ενδιαφέρον νά σημειωθη 

δτι μεταξύ τών κειμηλίων, τά όποια έκομίσθησαν ,είς τήν Ελλάδα παρά των 

προσφύγων μετά τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν, υπάρχει και ζεύγος με¬ 

τάλλινων έξαπτερΰγων, έφωδιασμένων μέ κωδωνίσκους (εικ. 17), όπως τα 

αρμένικά. "Ηδη τά έν λόγω εξαπτέρυγα φυλάσσονται εις τό εν Άθηναις πα- 

ρεκκλήσιον τοϋ 1 Αγίου Άνδρέου Πατησίων, τό άλλοτε μετόχιον τής Μονής 

τής Όσιας Φιλοθέης* δεν κατώρθωσα δμως νά εξακριβώσω περισσότερα περί 

τής προελεύσεώς των. 

1 Βτΐ&ΐιΐπι&η, Είί· Ε&5Ϊ. λνεδί., 577. , ^ # 
2 «"Αγιος ό Θεός, ό τοΐς εξαπτερνγοις οεραφείμ εποχούμενος και κροτονντων (.) 

χας εαυτών πτέρυγας και τον Ιπινίκιον ύμνον ύμνονντων τό "Αγιος, "Αγιος, "Αγιος Κύ¬ 

ριος Σαβαώύ» (Βτί^ΐιίηι&η, ΧΜ. ΕδδΙ. ^65*. 313, Τρεμπέλα, Αί τρεις λει- 

τουργ. 45). 
8 Βλ. άνωτ. σ. 1864. 
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* Ανωτέρω προϋπεθέσαμεν δτι ή υπερβατική είκών τής ευχής τοΰ κωδι¬ 

κός ΒατΒεπηΐ εΐναι φυσικόν νά αντανακλά τήν λατρευτήν πραξιν, ήτοι πα¬ 

ραγωγήν μεταλλικού ήχου διά τών σειομενών κωδωνοφόρων έξαπτερΰγων 

ΕΙκ 17. - Έξαπτέρυγον τοΰ παρεκκλησίου 
τοΰ "Αγίου Άνδρέου Πατηρίων έν Άθηναις. 

κατά τήν ψαλμωδίαν τοϋ επινικίου — άορίστως κατά τήν λειτουργίαν. ΜΙ πα¬ 

λαιστής δέ τής ευχής τοϋ κωδικός Β&γ&μίπι (ή χρονολογία τοϋ κωδικός εις 

τον 8ον - 9ον αιώνα αποτελεί έν ίΟΓηιϊηαδ αηΐο ψιιοιτι) μάς υποχρεώνει νά 

δεχθώμεν δτι ή αντίστοιχος λατρευτική πράξις εΐναι επίσης παλαιά, παλαιο- 

τέρα τής ευχής. Πράγματι τοιαΰτην τινα πραξιν αναφέρει ό Θεοδώρητος περί 

τών Μελιτιανών τής Αίγυπτου, κατηγορών αυτούς δτι κατά τήν ψαλμωδίαν 

των έκρουον κωδωνίσκους άπεωρημένους έκ σχοινιού («κάλω») Οί Μελιτια- 

νοί ήκμασαν μεταξύ τοϋ 4ου καί τοϋ 5ου αίώνος καί δεν εΐναι μέχρι τοΰδε 

γνωστόν ποια ή το ή μορφή τοΰ σχετικού ηχητικού οργάνου των* θά τό φαν- 

τασθώμεν δμως έφωδιασμένον με κοντόν 2, επί τοϋ οποίου θά ήτο προσδε- 

δεμένον τό σχοινίον μέ τούς άπεο^ρημένους κωδωνίσκους. 

1 Θεοδωρ., Αίρετ. μύθων έπιτ., IV 7 «μετά δέ κρότου χειρών καί τίνος όρχή- 

οεως τάς υμνωδίας πυιεΐαϋαι, και κώδωνος πολλούς κάλω τίνος έξηρτημένους κινεί ντ, 

(ΡΟ, 83, 425). 

2 'Ο Όοΐ^βτ, Αηί. ιι. ΟΗπβί. 4, 1934, 245 καί 259 εϊς τήν λ. κάλως βλέ¬ 
πει τήν έννοιαν τοΰ ξύλου. 
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Ήδη άντιλαμβανόμεθα δτι μεταξύ τού στοιχειώδους μορφής ηχητικού 

οργάνου των Μελιτιανών και των μεταγενεστέρων κωδωνοφόρων έξαπτερύγων 

ή διαφορά είναι επουσιώδης καί δτι δΰναται νά ΰπάρχη μεταξύ των γενετική 

σχέσις. Τό ζήτημα, λοιπόν, τίθεται τώρα ως εξής : Τά ήδη διαμορφωμένα 

εξαπτέρυγα επλουτίσθησαν διά κωδώνων αργότερον, κατ’ επίδρασιν ηχητικού 

τίνος όργάνου παρομοίου προς εκείνο τής λατρείας των Μελιτιανών, το 

οποίον καί βαθμηδόν ΰπεκατέστησαν, ή, αντιθέτως, τά κωδωνοφόρα εξαπτέ¬ 

ρυγα αποτελούν τού έν λόγψ στοιχειώδους όργάνου μορφήν^ εξειλιγμένην ; 

Δεν αποκλείεται ούτε τό εν ούτε τό άλλο. Ό συμβολισμός των ριπιδίων ως 

πτερύγων των σεραφείμ συνετέλεσεν, ως εΐδομεν, ώστε τά απλά εξ οθόνης 

ή έξ υμένων ή εκ πτερών ριπίδια νά διαμορφωθούν εις εξαπτερυγα επομέ¬ 

νως καί ο συμβολισμός τού μεταλλικού ήχου ως κρότου τών πτερύγων τών 

σεραφείμ ενδέχεται νά συνετέλεσεν, ώστε τό στοιχειώδες ηχητικόν ο'ργανον/ 

τό παράγον τον μεταλλικόν ήχον κατά τήν ψαλμψδίαν, νά διαμορφωθή καί 

τούτο είς έξαπτέρυγον. Προς τήν πορείαν αυτήν είναι δυνατόν νά επέδρασε 

κατ’ άρχάς ή ήδη ύπαρξις τών ριπιδίων υπό μορφήν λαβάρων (είς τά κωδω¬ 

νοφόρα ριπίδια τού Βοοίτ οί Κείΐδ δεν ύπάρχει τίποτε άκόμη πού νά ενθυ¬ 

μίζω τά σεραφείμ) 1 καί κατόπιν ή παρουσία ριπιδίων υπό μορφήν μετάλλι¬ 

νων έξαπτερύγων. Άλλ’, άφότου τό πρωτογενές ηχητικόν ο'ργανον πιθανώς 

ήδυνήθη νά διαμορφωθή είς μετάλλινον κωδωνοφόρον έξαπτέρυγον, ή το 

πλέον εύκολον νά επηρεάσω τώρα τούτο τά συμφώνως προς τήν προηγουμέ- 

νην γραμμήν έξελίξεως — έκ τής όθόνης κλπ. — διαμορφωθέντα εξαπτε¬ 

ρυγα, διά νά έφοδιασθοΰν καί αυτά έκ τών υστέρων, διά κωδωνίσκων ούτως, 

ώστε σήμερον νά μή είναι ευκρινής ή κυρία παράδοσις, εκ τής οποίας τά κω¬ 

δωνοφόρα εξαπτέρυγα έξαρτώνται.Ή ύπαρξις όμως τών παλαιοτερων δύο^πα¬ 

ραδόσεων περί τού εκκλησιαστικού έξαπτερύγου, ώς άπεκατεστήσαμεν αύτάς 

άνωτέρω, ίσως ύποσημαίνεται είς τήν άρμενικήν λατρευτικήν παράδοσιν, 

οπού περί μέν τού απλού ριπιδίου (ίαη) χρησιμοποιείται 6 όρος ^ΙιοΙζ, 

περί δε τού υπό μορφήν έξαπτερύγου ήχητικού όργάνου χρησιμοποιείται ο 

όρος ριιοοοηε 2. 
Συγκεφαλαιώνω : Ή ρίπισις τού άέρος υπεράνω τών άγιων δωρων 

κατά τήν αναφοράν, γινομένη άρχικώς δΓ απλής όθόνης ή διά ριπιδίου έκ 

ι Βλ. άνωτ. σ. 189. Παρόμοιον, αλλά χωρίς κωδωνίσκους, είναι ριπίδιον είς 
μικρογραφίαν συριακοϋ χειρογράφου τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τών Παρισίων (18ου 
αί.) : αποτελεί τα ι έξ ακτινωτού σκελετού μέ δύο ομοκέντρους κύκλους, εκ τών οποίων 
ό εξωτερικός φέρει σειράν ημικυκλίων (Βτπιιη, "Εν-θ-’ άν., είκ. 16). 

2 Ε. Ε. Κ. ΡοτΙεδοιιε, ΤΙιε Απηεηί&η ΟΙπιγοΙι, Εοηάοπ 1872, Ιοί. Ιίερι 
του ςμιβοοπβ λέγει δτι συνίσταται έκ μικράς μετάλλινης παραστάσεως (ίΐ§;τΐΓβ) σερα¬ 

φείμ, τοποθετημένης επί κοντού, μέ πολλούς κωδωνίσκους έξηρτημενους έκ τών πτε¬ 

ρών. Τον δρον Ιίδδΐιοίζ χρησιμοποιεί δ ΑίΙνν&Ιβτ (βλ. άνωτ. σ. 172,). 

ι: 
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πτερών, άπέληξεν είς τό σημερινόν έξαπτέρυγον είς τύπον λαβάρου (5ΐ§·πιιηι), 

τό φέρον είς τάς δύο δ'ψεις του άνά μίαν παράστασιν σεραφείμ. Ή αρχική 

εκείνη οθόνη φαίνεται νά ήτο ό,τι καί τό δράριον τού διακόνου είς τήν αρχι¬ 

κήν του μορφήν. "Οταν ή «οθόνη» ■ δράριον, ή οποία φαίνεται νά έχρησίμευε 

καί διά τήν ρίπισιν, έξειλίχθη εις ιερόν άμφιον τού κλήρου, είς τό δράριον, 

έπήλθε διάσπασις εις τήν σχετικήν εκκλησιαστικήν πράξιν. Άπέμεινε δηλαδή 

εν καθυστερήσει ή διά τήν ρίπισιν χρησιμοποιούμενη απλή οθόνη1 έξηκο- 

λούθησεν αύτη επί τι νά παραμένη ώς είχε, μέχρις ότου έξειλίχθη καί αυτή 

άφ’ ενός είς τό καταπέτασμα - αέρα καί κατόπιν είς τό κάλυμμα - αέρα καί 

άφ’ ετέρου είς τό ριπίδιον εξ όθόνης επί κοντού είς τύπον λαβάρου. “Οσον 

αφορά είζ τό ριπίδιον έκ πτερών, τούτο, μέ τό νά παρείχεν αφορμήν καί έδαφος 

προς πλαστικήν — διά συμβόλων — έ'κφρασιν, έπλουτίσθη μέ παραστάσεις σε¬ 

ραφείμ (έξαπτέρυγον Στούμας), αφού ή ρίπισις έθεωρήθη είκών τής ουρανίας 

λειτουργίας τών έξαπτερύγων σεραφείμ. Αντίστοιχον πορείαν πιθανώς διέ- 

τρεξε καί τό ο'ργανον, διά τού οποίου παρήγετο κατά τήν ψαλμωδίαν μεταλ¬ 

λικός ήχος τόσον είς τήν λατρείαν τών σχισματικών Μελιτιανών όσον καί είς 

τήν λατρευτήν παράδοσιν, έκ τής οποίας άπέρρευσεν ή λειτουργική πράξις 

τών Σύρων Ίακωβιτών, τών Αρμενίων ώς καί τών Ελλήνων, τούς οποίους 

φαίνεται νά ειχεν ύπ’ όψιν ό Θεόδωρος Άνδίδιον. Εντεύθεν ήτο δυνατόν νά 

δημιουργηΟή ό τύπος τών ριπιδίων, τών φερόντων κωδωνίσκους ή μετάλλι¬ 

νους θυσάνους — εννοείται διά τής αναφοράς των προς τά βασιλικά λάβαρα —, 

είς τελευταίαν άνάλυσιν δ τύπος τών έξαπτερύγων τών φερόντων κωδωνί¬ 

σκους. Μεταξύ τών άνωτέρω δύο γραμμών έξελίξεως προς τό εκκλησιαστικόν 

έξαπτέρυγον πιθανώς ήσκήθησαν ά?ιληλεπιδράσεις’ άλλ’ ώς προς τό σημεΐον 

τούτο τά πράγματα δέν προσφέρονται μέ αρκετήν σαφήνειαν, είναι έλάχισται 

αί σχετικάί τεκμηριώσεις έκ τών μνημείων. Παρά ταύτα δύναται, ώς νομίζω, 

νά γίνη δεκτόν ότι τό έκκλησιαστικόν έξαπτέρυγον προσφέρει έν άκόμη παρά¬ 

δειγμα χριστιανικής λατρευτικής μορφής, ή οποία διεπλάσθη διά τής συμβο¬ 

λής περισσοτέρων τού ενός παραγόνταιν. 

Δ. I. ΠΑΛΛΑΣ 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΔ' 13 
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ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΤΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΝΑΩΝ 
ΚΑΙ ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ 

1. Τον ναόν τον Σωτήρος Μοδίον Λοχρίδος· 

Παρά τό Μόδι Λοκρίδος περί τά 15' ΝΑ ίδρυται ό ναός τοϋ Σωτήρος 

(είκ. 1) δικιόνιος σταυροειδής μετά τροΰλλου μήκους 12.60 μ. περίπου 

(8.95 μ. τοϋ καθολικού +3.65 μ. τοϋ νάρθηκος) καί πλάτους 6.60 μ. 

Ό νάρθηξ είναι μεταγενέστερα προσθήκη. 

Αί τοιχογραφίαι δεν διεσώθησαν, διότι έχουν καταπέσει τά εσωτερικά 

ασβεστοκονιάματα. 

Υπέρ την μεσαίαν κόγχην τοϋ ίεροΰ έπι πωρόλιθου (μήκους 0.2ο μ. 

καί πλάτους 0.16 μ.) εντετοιχισμένου εντός πλαισίου έξ οπτόπλινθων έξωτε- 

ρικώς τοϋ τοίχου έχει χαραχθή ή ακόλουθος επιγραφή (εικ. 2), τής οποίας 

τά γράμματα (τοϋ 1ου στίχου ϋψους 0.022-0.025 μ., τοϋ 2ου 0.031 μ. καί 

των δυο τελευταίων 0.022 μ.) έχουν πληρωθή διά μόλυβδου κατ έπίδρασιν 

ενετικήν πιθανώς. 

-ΓΕτ(ονς) £ο& (7079 - 5508 = 1571) έ 

κτήσϋη 
δ ναός τον Σ(ωτή )ρος 

τό στ(αυ)ροπίγιον 

Σταυροπήγιον καλείται ό ναός διά την κατά την έναρξιν τής οΐκο- 

δομίας του πήξιν εις τά θεμέλιά του σταυροϋ άποστελλομένου παρά τοϋ 

πατριάρχου. 
Τό σταυροπήγιον ήτο μοναστηριακόν, ως συνάγεται εξ επιγραφής δήμο- 

σιευθείσης παρά τοϋ Άλεξ. Έμ. Κοντο?ι£θντος \ οστις αναγραφει, οτι εκειτο 

1 κ£θ XV (1902), 136 
αφπα (1581) | ίΐαναγήα Θ(εοτο)χε ] οχέπε φρούρι | φιλάτε τονς || εβρησκομέ',νονς 

μονα-.χονς εν τν \ άγια Μετά·[μορφώοει τον Σωτήρος]. 

Την επιγραφήν (ΰψ. 0,24 μ., Μ. 0,12 μ.) έντετοιχισμένην εις τήν Ν. πλευράν δεν 
άνεΰρον. Ή μεταγραφή τής κτιτορικής επιγραφής είναι εσφαλμένη. 

τ ετ(ονς) ,ζοϋ έ κιήσΰη \ ό ναός οντ(ο)ς (πα)ρά | τό + (= οταυρ)οπίγι\ον 

Τήν παραπομπήν οφείλω εις τον κ. Δ. Πάλλαν. 

Έπιγραφαί τριών μεταβυζαντινών ναών καί ενθυμήσεις 

εκεί τό νεκροταφεΐον. "Οτι ή αυλή του εχρησιμοποιεΐτο ως νεκροταφείον 

μαρτυρούν καί οί παλαιότεροι επιζώντες Μοδιάται κατά πληροφορίαν τοϋ 

Είκ. 2. - Κτιτορική επιγραφή τοΰ ναοΰ τοϋ Σωτήρος Μοδίου. 

τοϋ Διευθυντοϋ Δημ. Σχολείου Μοδίου κ. Μάνθου Τσόκα οι λίθοι έρειπω· 

θέντων κελλίων εχρησιμοποιήθησαν εις οικοδομάς τοϋ χωρίου. 

Είκ. 1. - Μεταβυζαντινός ναός τοΰ Σωτήρος Μοδίου - Λοκρίδος. 

Μοδιάτου καθηγητοϋ Φιλολογίας κ. Χριστολουκά καί τεμάχια επιτύμβιων 

κείμενα δεξιά καί αριστερά τής εισόδου τοϋ ναοϋ. Κατ’ άλλην πληροφορίαν 
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2. Τοϋ καθολικού τής Μονής Πανάσαρης Γραβιάς. 

Ή Μονή Πανάσαρης τιμώμενη εις μνήμην τής Ζωοδόχου Πηγής μετό¬ 

χων τής Μονής του Προφήτου Ήλιου Άμφίσσης ϊδρυται 45' νοτιοανατο¬ 

λικούς τής Γραβιάς επί εξώστου τής βόρειας κλιτΰος Δοΰκα τοϋ Παρνασσού 

βλέπουσα όλον τό πεδίον, επί του οποίου έγκατεστάθησαν την αρχαιότητα 

οί Δωριείς οί εκ μητροπόλεως. 

Ό ναός (είκ. 3), (μήκους 11.50 μ. περ. X 4.60 μ. πλάτους) φέρει δυο 

Είκ. 3.-Τό καθολικόν της Μονής Πανάσαρης Γραβιάς. 

τροΰλλους, ενα επί τοϋ καθολικού (μήκους 7 μ. περ.) καί άλλον επί τοϋ νάρ- 

θηκος (μήκ. 4 μ. περ.). Έσωτερικώς τοϋ ανατολικού τοίχου τοϋ νάρθηκος 

άρκοσόλιον μετά λαξευτής λάρνακος ο «τάφος Αλεξάνδρου» ώς επιγρά¬ 

φεται. 
Κατά την πυρπόλησιν παρά των Ιταλών τής Κατοχής τοϋ ξυλόγλυπτου 

τέμπλου, οί χρωματισμοί των τοιχογραφιών τοϋ καθολικού μετεβλήθησαν εις 

καστανούς, εξαιρέσει τού μέλανος διατηρηθέντος χωρίς νά καταστραφοϋν τά 

περιγράμματα των αγιογραφιών. Αι άγιογραφίαι τοϋ νάρθηκος ουδόλως 

έθίγησαν διά τού πυρός. Ή μεσαία κόγχη φέρει ρωγμήν καθ’ όλον τό ύψος 

καί πέντε μικροτέρας ό τροϋλλος τοϋ καθολικού έσωτερικώς. Κατά τήν αντι¬ 

κατάστασή τοϋ καέντος ξυλίνου ανωφλιού τής πύλης συγκοινωνίας του νάρ- 
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θηκος μετά τοϋ καθολικού κατέπεσαν αι ϋπερθεν τοιχογραφίαι μέχρις 

ύψους 70 έκ. 
Ή κτιτορική επιγραφή (εικ. 4) τοϋ ναού έχει χαραχθή (ϋι,Ό; γοαμ. 

10 30 χιλ.) επί πλακιδίου έξ αμμολίθου 153 χιλ. ύψους καί πλάτους 163 

χιλ. έντετοιχισμένου αριστερά τής εισόδου 

γ έτους ,ζ-κε : (7025 - 5508 1517) 

μην ιοννι 

ος·κ : — Ν(ι )κ(ό)λ( αο )ς 

γ Ζ(ώ)ο( ι )μ(ο)ς ϊερ( ομόνα )χος : 

Σο(φρόνιος) Μ(ελέ)τ(ιος) μ(οναχο'ι) ν 

Δεν είναι βεβαία ή άποκρυπτογράφησις τών ονομάτων τών μοναχών. 

Είκ. 4.-Κτιτορική επιγραφή τοΰ καθολικού 
τής Μονής Πανάσαρης Γραβιάς 

(Φωτογραφία έξ έκτΰπου). 

3. Τοϋ καθολικού τής Μονής Προδρόμου Δεσφίνης. 

Αθέατος εντός χαράδρας όρθών βράχων εις θέσιν Δρυμώνας 1 ώραν Ν 

τής Δεσφίνης ϊδρυται ή 'Ιερά Μονή τού Τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστοϋ 

Ίωάννου. Διά τήν κάπως ανθυγιεινήν τοποθεσίαν καί τον κλειστόν ορίζοντα 

εκτίσθη άνατολικώτερον επί τής όδοΰ Δεσφίλ/ης Άντικύρας ή Νέα Μονή 

Προδρόμου. Τής παλαιάς Μονής έγκαταλειφθείσης έχουν καταρρεύσει τά 

κελλία πλήν τοΰ ξενώνος καί τοϋ καθολικού. 
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Τό καθολικόν (μήκους 7 μ. X 7 μ. πλάτους, εΐκ. 5) σταυρεπίστεγου 
μετά τροΰλλου δικιόνιον άνεκαινίσθη, κατά την διά μικρογραμμάτου γραφής 
ΰψ. γραμμάτων 2-3 εκ. επιγραφήν (εϊκ. 6), επί ελλειψοειδούς (μεγάλης διαμ. 

0.37 μ., μικράς 0.145 μ.) επιφάνειας λευκου μαρμάρου έντετοιχισμένου επί 
τής προσόψεως άνω δεξιά. 

Γ ί :ί ' 

Είκ. 5. - Τό καθολικόν τής Μονής Προδρόμου Δεσφίνης. 

/ έτους £ρμζ (7147 -5508 = 1639) ηνδικτι 

ωνος ζ ανακαινίστι ο πουν 

σεπτός ναός του τίμιου εν 

δοξον προφίτου Προδρόμου 

τ κ(αι) Βαπτιστόν Ιωανου 

Όλίγα ετη αργότερου, τό 1660, ϊστορήθη διά τοιχογραφιών ό ναός ως 
μαρτυρεί ή γραπτή επιγραφή (ιιήκους 1.12 μ., ίίψους 0.20 μ., ΰψ. γραμ. 

0.035-0.045 μ·) του υπέρθυρου. 
Άνεστορήϋη ώ ΰίος και πάσεπτος ναός του τημήου εν 

δώξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτηστοϋ Ηω(άννου) δηά σηδρομή 

ς τε κόπου τε και μόγτου ; ■ — 5 Αν&ήμον νερό μονάχου : ■ — 

Πανφνοντήον ΰερομονάχον : · — Έπη έτους ζρξη : (7168 - 5508 — 1660). 
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Τό επίχρυσου ξυλόγλυπτου τέμπλον ίστορήθη τό 1768 συμφοίνως προς 
την επιγραφήν έπι τοϋ κάτωθι τής εικόνος τής Άποτομής τοΰ Προδρόμου 
και βαπτιστοΰ Ίωάννου θωρακίου αυτού. 

τ ' Ηστορίϋη τό ήερό τέμπλο του 'Αγίου ’Ιω(άννον) Προφήτου Προ¬ 

δρόμου άιά | σηνδρομής κ(αι) εξόδου τον ενρεϋέτον πατέρον Χρηοάν&ον [ 

Είκ. 6. -Κτιτορική επιγραφή τοΰ καθολικού 
τής Μονής Προδρόμου Δεσφίνης 

(Φιοτογραφία έξ έκτυπου). 

ή(ε)ρ(ο)μονάχον κ(αΐ) Θαναήλ ή(ε)ρ(ο)μονάχου κ(αι) Λαβρετήου ή(ε)ρ(ο)- 

μονάχου κ(άί) πάτον ενρε&έτον \ πατέρον εν ετη 1768. 

Οί ιερομόναχοι Ναθαναήλ καί Λαυρέντιος υπηρετούν είς την Μονήν 
από τό 1761 ώς μνημονεύει ή ένθΰμησις (Τριώδιον άνευ εξώφυλλου σ. 524). 

1761 5Απριλίου 8 Έπήραμε έγώ ό παπα - Θαναήλης και ό παπα Λαν- 

ρέτιος από τον παπα Χρίστο Άρτινό \ φελόνι ενα και τούτο τό Τριώδιον 

για διαβαστικά και κάνοντα διαβαστικά ριάλια 15 και τά | επήρε τό Μονα¬ 

στήρι διά συνδρομής τε και κόπου τε και μόχτον Θαναήλη ιερομονάχου, 

Ααυρετίον ιερομονάχου. \ Και οποίος τό αποξενώσει από τον Πρόδρομο νά 

εχη την κατάρα του Χρίστου και τής Παναγίας και τοϋ αγίου Ίω(άννον) 

τον Προδρόμου | Και τό φελόνι τό κίτρινο. 

Τό Τριώδιον (σελίς τελευταία λευκή) 
Έσταγώϋη τό τριώδιον <5ιά χειρός έμοϋ \ τον άμαΰονς και ευτελούς 

Άν&ίμου γερομο\νάχον και κόπου τε και μόγτου Ίωαννι(κίον (δυσανάγνω¬ 

στος μία λέξις) τοϋ γερομονάχον από τον Προφήτην Ήλίαν 1 επαρχίαν | 

Σαλόνον χειρ γράψασα 

1 5Αθήνα ΜΓ, 1931, 206- 210, Γ. Κόλια, Ή Μονή Προφήτου Ήλιου Παρ- 
νασσίδος. 
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Ό ιερομόναχος Ναθαναήλ απέθανε το 1813 κατά ένθύμησιν είς Διδα- 

χάς του Μηνιάτη (Ένετ. 1772, εν αρχή) 1813 ημέρα Σαββάτο | 3Εκοιμήθη 

ό προηγούμενος Θαναήλ ίερο\μόναχος παλιός κτήτορας τον Μοναστηριού. 

Δεν πρέπει νά συγχέηται προς άλλον μοναχόν Ναθαναήλ Μηναΐον Φεβρουά¬ 

ριου (Ένετ. 1779 τελευταία σελις) 1801 Φλεβαρίου 13 | Έπέϋανε ό 
Θαναήλης. 

Κατ’ επιγραφήν ύπεράνω τής προηγούμενης τό τέμπλον πιθανώς, διότι 

δεν διεσώθη ό πρώτος στίχος, έπεσκευάσθη 

[δι3 έξόδων τον] 

πανοοιοτάτον κυρίου Δοσιθέου 1839 Φεβρουάριου 15 

[διά] χειρός Θεοδοσίου καί Κωνσταντίνον των 3Ιωαννιτών. 

Ό παπα Δοσίθεος απέθανε τό 1840. 

Μηναΐον Μαΐου (Ένετ. 1780) 1840 Μαΐου 25 \ 3 Αναπαύθη δ μακαρί¬ 

της παπα Δοσίθεος. Ό Θεός νά τον \ άναπαύση είς τους κόλπους τον 

'Αβραάμ. Ήμέρα Σαββάτο. 

Μηναΐον Ιουνίου (έ'κδ. Νικ. Σάρου Ένετ. 1750, τελευταία σελις λευκή) 

1840 Μαγιού 25, 3 Απέθανε ό παπα Δοσίθεος ό μακαρίτης. ) βΟ Θεός νά 

τον άναπαύση 

Μηναΐον 3Ιουνίου (Ένετ. 1774). 

1840 Μαΐου 25. Κεκοίμηται δ προηγούμενος [ Δοσίθεος και κάνομεν 

ένθύμησι διά προ πολλοΰ | Χειρ αμαθούς αναγνώστης Ίω(άννης). 

Ό παπα Θαναήλης πιθανώτατα είναι δ συντάκτης τών ενθυμήσεων : 

Μηναΐον Ιουλίου (έκδ. Νικ. Σάρου, Ένετ. 1755, έν αρχή) 1810 3Ιου¬ 

λίου. Κάνε ένθύμησι δτι οι Ρούσσοι με την "Υψηλήν Πόρταν έχουν \ μεγά¬ 

λες άμάχες καί σύναξις μεγάλη γίνεται έκ τών δύο στρατευμάτων | διά νά 

κρατήσουν μεγάλον καί (δυσανάγνωστος μία λέξις) πόλεμον. 

Διδαχαί Μηνιάτη (Ένετ. 1772, εσωτερικόν καλύμματος) 1800 Μαρτίου 

πρώτη Έφτιάσαμε τό βοϊδόσπιτο μέ τό αχούρι στο { χωριστό μετόχι και 

είκοσιπέντε Άπρικίου έκαψε τό | πάγος τό αμπέλι στο κάτω μετόχι ήμέρα 

Τετράδη. 

Μηναΐον ’Ιουλίου (εκδ. Δημ. Θεοδοσίου, Ένετ. 1777, 1η σελις) 

1801 3Ιουλίου 10 | Έβάρεσε δ Παγίσιος \ τον Καραλίβανο είς την ελιά [ 

και πήγε είς τον Κατή καί τόνε κάλεσε | καί ήρθε δ Γιαννάκης νά τον πάρη 

και έφυγε. 

Εις τό εσωτερικόν καλύμματος άγνωστου βιβλίου ό παπα Θαναήλης διά 

του αυτού χαρακτήρος μέ τήν ένυπόγραφον πρώτην ανέγραψε τάς ενθυμήσεις. 

1800 3Απριλίου 25 \ "Έκαψε τό αμπέλι τού μοναστηριού τό πάγος | καί 

δεν από μείνε τίποτα ς ίσαμε τά κούτσουρα \ έκαψε καί τά βαρκά καί τις 

κοτζίνες (;) καί τους βιρούς \ καί τά άλλα δέν έπαθαν τίποτας. Παπα Θα¬ 

ναήλης | έγραψα τό παρόν. 
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1800 Θεριστίον πρώτη ημέρα Παρασκευή. | 3Εσκότωσαν τό Χαρα¬ 

λάμπη τον υιό τον παπα Δημήτρη από | τό Γαλαξείδι, όπου ήταν κοτζαμπά¬ 

σης μέσα στο Σά\λωνα. Τον σκότωσαν οι Τούρκοι προστά στού Χαρατζόγλη 

τό 1 σπίτι Παρασκευή τό βράδυ, δπ3 εβγήκε από τόν-βόιβοντα. 

1801 Θεριστίον 19 \ Έσκότωοαν τον καπετάν Άλέξη τον Καλόγηρο 

στού Μονστά/ψαγα τό σαράγι μέσα μέ άλλ.ονς τρεις αντάμα ήμέρα | Τετράδη. 

Ό έκ Χρισσού Παρνασσίδος Αλέξιος Ρουμάνης είναι γνωστότερος ώς 

Άλέξης Καλόγερος, διότι έμόναζεν 1 εις τήν Μονήν του Προφήτου Ήλιου 

Άμφίσσης. 

Κατά τά τέλη του 18 αί. μνημονεύεται ώς επίσημος 2 αρματολός είς 

τήν επαρχίαν Παρνασσίδος μετά τών αδελφών Γεοδργου καί Γιάννου Καρα¬ 

πλή έξ Αγίας Ευθυμίας, του Γεωργίου Πανουριά καί Μανίκα έκ τής έπαρ- 

χίας Παρνασσίδος καί του Κοτσάνου έκ Πεντεορίων θεωρουμένων ώς πρω- 

τοπαλλίκαρα τής διαλυθείσης άρματωλικής συμμορίας του Άνδροΰτσου. 

ΙΊολιορκηθείς μετά τών συντρόφων του έντός τής Μονής του Προφήτου 

Ήλιου Άμφίσσης παρά του διώκοντος αυτούς μετ' άξιολόγων δυνάμεων 

διοικητοϋ τής Άμφίσσης Άμπασεφέντη, αφού έδωσεν υβριστικήν άπάντησιν 

είς τήν πρόσκλησίν του είς παράδοσιν, μετά τήν έξάντλησιν 3 τών πυρομαχι- 

κών των ξιφήρεις ήνοιξαν δρόμον διά μέσου τών Τούρκιον διασωθέντες πλήν 
7 συντρόφων των. 

Έκ τών Τούρκων έφονεύθησαν 50, μεταξύ τών οποίων καί ό υιός τού 
Άμπασεφέντη. 

Μετ’ ολίγον έλαβε μέρος είς τήν αρκετά επίμονον καί αίματηράν τρίω- 

ρον μάχην παρά τό χωρίον Βίδαβη 4 έναντίον τών συνηνωμένων δυνάμεων 

τού δερβέναγα τής Άμφίσσης Σουλιώτου Λάμπρου Κασμά καί τού μπέη τού 

Λιδωρικίου, κατά τήν οποίαν ό Γεώργος Καραπλής άπέκοψε τήν κεφαλήν 

τού μπέη τού Λιδωρικίου καί οί Τούρκοι έτράπησαν είς φυγήν. 

Άργότερον δ Άλέξης Καλόγερος διορισθείς άρματωλός είς Θήβας άπε- 

σπάσθη τής συμμορίας. 

1 'Ως αιτίαν τής τροπής του είς τόν άρματωλικόν βίον αναγράφει ό Σάθ-ας, 

Χρονικόν Ανέκδοτον Γαλαξειδιου, 1885, σελ. 178, σημ. 2 οτι «Τούρκος τις επροαπά- 

θησεν ίνα τόν βιάση προς αία χρονργίαν». 

2 Χρον. Άν. 173. 

Τον σώϋηκ' ο τοιμπιχανές, τον λ.είψανε τά βόλια 

κι ένα γιονροϋσι εκανε μέ τό σπαϋί ατό χέρι. Πανδώρα ΙΕ', 95. 

Κατα Σ ά θ' α ν, Χρον. ’Ανέκδ. 174 «οί Τούρκοι... έβαλ.ον πνρ είς την ανατολικήν πλ,ευ· 

ράν του μοναστηριού* τό πνρ ταχέως διεδό&η, οί <5έ άρματωλοϊ βλ.έποντες τόν έπαπειλ.ονντα 

κίνδυνον, ήνοιξαν τάς ϋνρας κλπ.». 

4 Χρον. 5Αν. 175, κι ό Γιώργος (Καραπλής) έπολέμαγε στη Βίδαβη απόξω. 



202 Εύθ. I. Μαστροκώστα 

Μή άποτελοΰντες αριθμόν ικανόν προς πάσαν άντίκρουσιν οί άρματω- 

λοί 1 2 Άλέξης Καλόγερος, Θανάσης Βερελής και Κώστας Κραβαρίτης τή μεσι¬ 

τεία του παλαιού φίλου των δερβέναγα, τώρα, Μανίκα διαδεχθέντος τον 

καθαιρεθέντα Σουλιώτην Κασμάν έδέχθησαν να λάβουν παρά τοΰ μπέη τής 

Άμφίσσης Τσακη - Όβάκη τάς ύποσχομένας θέσεις των δερβεναγάδων. Συλ- 

ληφθέντες δμως 3 διά δόλου εΰρον οίκτρόν θάνατον εντός της οικίας τοΰ 

Τσακη - Όβάκη, δστις είναι ό υιός του Μουστάφαγα τοΰ δημοτικού ρσμα- 

τος 3 καί τής ένθυμήσεως. Την απιστίαν διέσωσεν ή έμμετρος δημοτική 4 * * * 8 

παράδοσις : 

Κλάψτε πουλιά τής Λιάκονρας τον καπετάν 'Αλέξη. 

Νάϋε καούν τά Σάλονα, τον μπέη τά σεράγια. 

Σκότωσαν τον Καλόγερο, τον καπετάν 'Αλέξη. 

Στη Φήβα κάν' άρματωλός, στη Φήβα κάνει κλέφτης 

κι αυτόν μέσα στο Σάλονα τον κάνουν καπετάνιο. 

Μέρα και νύχτα περπατεΐ, μέρα και νύχτα τρέχει 

και Τούρκους δέν αντάμωσε, Τούρκους δεν ανταμώνει- 

κι 6 μπέης τον προβόδισε και τδστειλε και γράμμα. 

— Νά ρϋής, μωρέ Καλόγερε, και καπετάν 'Αλέξη, 

νά ρϋής μες στά σεράγια μου, νά ρϋής ν' άνταμωϋοϋμε. 

— Σκιάζομαι, μπέη, οκιάζομαι, κι απ' άπιστιά φοβάμαι. 

— Βάλε τό φέσι σου στραβά, κακό μή βάν' δ νους σου. 

Δεν εϊν' ό μπέης άπιστος νά πάη νά σέ σκοτώση, 

μόν' είναι μπέης ξακουστός, ειν' ό Τσακη -'Οβάκης. 
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Τον λόγο δεν απόσωσε, τον λ,όγο δεν ακούει, 

βλέπει τές πόρτες κι έκλεισαν καί κλείουν και τό σεράγι. 

Πέφτουν τουφέκι' απ' έμπροστά, τουφέκι από τές πλάτες. 

Σκότωσαν τον Καλόγερο, τον καπετάν 'Αλέξη. 

Ψιλή φωνονλα «σύρε σάν παλλικάρι πού ταν. 

— Που στε, παλλικαράκια μου, λ.ίγα και παινεμένα, 

νά ρϋήτε νά μέ πάρετε απ' τούς σκυλοκονιάρους, 

πού μ' έφαγαν μέ άπιστιά, μέ σκότωσαν μέ μπέσα. 

ΕΥΘ. I. Μ ΑΣΤΡΟΚΩΣΤ ΑΣ 

1 ΡαδΗονν, ΡορυΙαΗίΐ οαΓπιϊπίΐ, άρ. 41* τούτο διακρίνει ό Σ ά θ α ς, Χρον. 

Άν, 177 - 178, εις δυο άσματα. 

2 'Ο Σάθας, Χρον. Άν. 176, προσθέτει την λεπτομέρειαν, ήτις ’ίσως νά μή 
άληθευΠ, διότι ή προδοσία θά διεπράχθη κατά την πριότην συνάντησιν. «'Ο ΰέης, 

ίν' άφαιρέοι] πάσαν επ’ αυτών υπόνοιαν προδοσίας, άφοϋ συνέφαγον εν πάση έλ.ενθεριό- 

τητι, τοΐς ειπεν ίν’ άναχωρήσωσι. Φυγόντες εκ Σαλ.όνων και μόλις φθάσανιες κάτωθεν 

τον μοναστηριού τοΰ Προφήτου ’ΗΧία, ελαβον διαταγήν, δι’ εκτάκτου πεζοδρόμον, ί να 

επιστρέψωοιν εις Σάλονα και μετά τοΰ Μανίκα άναχωρήσωσι προς καταδίοτξιν των κατά £ 

τά μέρη τον Αιδωρικίον άκουσθέντων κλεπτών. * Υπαχονσαντες έπέστρεψαν αλλ.α μόλ.ις 

είσήλ.θον εις το σεράγιον τον Βέη, έχλ.είσϋησαν όπισθεν αί θύραι, και ό μέν Όμερ - κε¬ 

χαγιάς διά ροπάλ.ον αυνέτριψε την κεφαλήν τον Αθανασίου Βερελή, αλ.λ.οι δέ πνροβολ.ή- 

σαντες έφόνευσαν τους ’ Αλ.έξην Καλ.όγηρον, Ή λίαν Βιδαβιώιην και Κώσταν Κραβαρί την 

τά πτώματα αυτών έχρεμάσϋησαν επί πάλών εις τά χεντριχώτερα μέρη τής πόλ.εως, νπο- 

στάντα επί πολ.λ.άς ημέρας τον βέβηλ.ον εμπαιγμδν των Τούρκων». 

8 Ρ&35θ\ν 40. Γιατί πιστεύτηκα χι' εγώ τδ γνιδ τον Μονσταφάγα. 

1 Ρ3350\ν 41. Έσφαλμενως αναγράφει 1770- 1790 ώς περίοδον δράσεως τοΰ 

’Αλέξη Καλόγερου. 



Η ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ 

Α' 

Αι πρώται άστρονομικαί παρατηρήσεις, κατά πάσαν πιθανότητα, άπέ- 

βλεπον εις την μέτρησιν του χρόνου διά τον καθορισμόν γεωργικών κυρίως 

εργασιών. Καθ’ όσον γνωρίζομεν, ήρχισαν αΰται τό πρώτον περί τό έτος 

4000 π.Χ. μεταξύ τών λαών οΐτινες κατφκουν εις την Μεσοποταμίαν, καί 

ευθύς κατόπιν εις την Κίναν. Έχρησιμοποίουν τούς μήνας προς ύπο?.ογι- 

σμόν τών διαφόρων εποχών τού έτους, καί άργότερον, τό 2000 π.Χ. εις 

την Βαβυλωνίαν έγίνετο χρήσις τού σεληνιακού έτους μέ 360 ημέρας, κατά 

διαστήματα δέ προσετίθετο ό έμβόλιμος μήν, προς έξουδετέρωσιν τής εκά- 

στοτε παρουσιαζομένης διαφοράς. Έξετέλουν επίσης οι Βαβυλώνιοι παρατη¬ 

ρήσεις τών θέσεων τού Ήλιου, τής Σελήνης καί έσημείωνον ιδιαιτέρως τούς 

χρόνους ανατολής καί δΰσεως τής Αφροδίτης. Ακόμη ύπελόγιζον έκ τών 

προτέρων τάς σχετικάς θέσεις τού * Ηλιου καί τής Σελήνης, συχνά δέ καί τάς 

ημερομηνίας τών εκλείψεων τών ουρανίων τούτων σωμάτων, βάσει τού 

κύκλου τού γνωστού μέ τό ό'νομα «Σάρος». Άπό την άνάγνωσιν λίθινης 

πλακός συμπεραίνομεν ότι είς την Βαβυλώνα παρετηρήθη μία έκλειψις την 

8ην Μαρτίου 2283 π.Χ. 

Συγχρόνως όμως μέ την συστηματικήν, καί εν μέρει επιστημονικήν 

παρατήρησιν τών φαινομένων τού ουρανού, καί εξ αφορμής αυτών έδημιουρ- 

γήθη καί ή τέχνη τής Αστρολογίας. Ιδιαιτέρως οί Βαβυλώνιοι έκαλλιέργη- 

σαν την Αστρολογίαν, οί δέ άστρολόγοι των απέκτησαν σύν τφ χρόνφ ίσχυ- 

ράν καί πραγματικήν δύναμιν επί τής ανθρώπινης σκέψεως καί διανοήσεως. 

«Ή Αστρονομία, όπως αΰτη ήρμηνεύετο, δέν ήτο απλώς ή βασίλισσα τών 

επιστημών, αλλά καί ή ερωμένη τού κόσμου». Κάθε ναός είχε μίαν βιβλιο¬ 

θήκην μέ αστρονομικήν αλλά καί άστρολογικήν φιλολογίαν, εκεί δέ εύρίσκετο 

συγκεντρωμένον πλήθος υλικού υποβοηθητικού είς την τοιαύτην εργασίαν 

καί ένασχόλησιν. Μία τοιαύτη βιβλιοθήκη, περιέχουσα περί τούς 70 οπτό¬ 

πλινθους πίνακας, είναι τού 7ου π.Χ. αίώνος περιέχει όμως άναγραφάς χρο- 

νολογουμένας 3000 έτη ένωρίτερον. 

Ή Αστρολογία έφθασεν είς τό ζενίθ τής άναπτύξεώς της, τό 540 π.Χ. 

Ή αστρονομία καί ή αστρολογία κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους 20ό 

είς την Βαβυλώνα μετά την κατάληψιν αυτής υπό τών Χαλδαίων. Σύν τφ 

χρόνφ δέ ή προσωνυμία Χαλδαΐος κατέστη ταυτόσημος μέ τήν ιδιότητα τού 
άοτρολόγον, τού μάγον, ή τον προλέγοντος την τύχην και τό μέλλον. Ο! 

Αιγύπτιοι εξ άλλου, μολονότι έν πολλοΐς συμβαδίζουν είς τήν καλλιέργειαν 

τής Αστρονομίας μέ τούς Χαλδαίους, εν τούτοις δέν έχουν φημισμένους 

άστρολόγους, ού'τε άνεπτύχθη παρ’ αύτοΐς τόσον ευρέως ή Αστρολογία. 

Καθ’ ον χρόνον είς τήν Ανατολήν παρουσιάζετο ή ανωτέρω είκών, είς 

τήν Ελλάδα (600-200 π.Χ.) εδημιουργούντο αί βάσεις καί άπηρτίζετο, μέ 

ταχύν ρυθμόν ύπέροχον οικοδόμημα, τό όποιον μέχρι σήμερον — μάλιστα 

σήμερον — θαυμάζουν όλοι οί βαθεΐς έρευνηταί τής φύσεως καί όσοι φιλο¬ 

σοφούν επί τής ιστορίας τής επιστήμης. Οί "Ελληνες δέν ήρκούντο είς τήν 

χρονολογικήν καταγραφήν τών ουρανίων φαινομένων, όπως οί Βαβυλώνιοι, 

οί Χαλδαΐοι καί οί Αιγύπτιοι, ούτε διετύπωνον γεωμετρικός προτάσεις στη- 

ριζόμενοι είς τήν εμπειρίαν μόνον. Τό πνεύμα των, αναχωρούν πάντοτε άπό 

τό συγκεκριμένου καί πραγματικόν, έπροχώρει είς γενικήν θεώρησιν τού 

έρευνωμένου ζητήματος, βάσει τής λογικής καί τής διαισθήσεως, ου μήν άλλα 
καί τού μεταφυσικού στοχασμού. 

Ή βαθεϊα καί έντονος τάσις τού εΐδέναι καί ερευνάν τον έσχατον λόγον 

τών όντων καί τών φαινομένων, τήν όποιαν κατά τόσον αριστοτεχνικόν τρό¬ 

πον έγνώριζον νά κατευθύνουν τά μεγάλα πνεύματα τής άρχαιότητος, ΰπο- 

βοηθουμένη καί άπό τον διαρκώς αίθριο ν καί ανέφελου καί καθαρώτατον 

ουρανόν τής Ελλάδος, τον «λαμπρότατου αιθέρα», όπως τον άποκαλει κάπου 

ό Ευριπίδης, ήσαν οί δύο σημαντικότεροι παράγοντες τής άναπτύξεώς, διά 

πρώτην φοράν, είς περιωπήν έπιστήμης τής Αστρονομίας. Τότε εμφανίζον¬ 

ται οί : Θαλής ό Μιλήσιος, Αναξίμανδρος, Άναξιμένης, Πυθαγόρας, Φιλό¬ 

λαος, Εύδοξος, Τκέτας, Μέτων, ’Έκφαντος, Πλάτων, Αριστοτέλης, Άρί- 

σταρχος ό Σάμιος, Ήρακλείδης, Ερατοσθένης, "Ιππαρχος, οί όποιοι έθεσαν 

τάς στερεάς βάσεις τής θεμελιώσεως τής Αστρονομίας, ως καθαρώς μαθη¬ 

ματικής έπιστήμης 2. 

’Εν συνεχείς* όμως ήρχισε νά σημειοΰται, βραδέως μέν άλλα σταθερώς, 

μία ΰφεσις εις τήν καλλιέργειαν τών Μαθηματικών καί τής Αστρονομίας, ή 

1 ϋ & ιη ρ ΐ ε γ Λ\'\, Α ΗϊηΙογυ οί δείεποε, 3η έκδ., Ο&ιπθηά^ε 1946, σ. 4. 

2 «Έδω είς τήν 0 Ελλά δα, έλεγε προ ετών ό διαπρεπής μαθηματικός, καθηγητής 
\ν. Βΐπδοΐιΐίε—'Η συμβολή τής αρχαίας καί νείοτέρας Ελλάδος είς τήν πρόο¬ 

δον τών Μαθηματικών, Λελτίον Έλλη ν. Μαθημ. Εταιρείας, Άθή ναι 1938, σ. 168 — 

έρευνάται ή αρχαία Ελλάς πολλαχοΰ καί συνήθως κατά τρόπον ύπέροχον, υπό 
φιλολόγων, αρχαιολόγων καί ιστορικών, νομίζω όμως οτι δέν εΐναι δυνατή ορθή 
κατανόησις τής αρχαίας Έλάδδος, εάν άφήση τις κατά μέρος, εάν δέν εκτίμηση 
καί δέν έννοήση τό άνώτερον ίσως δημιούργημά της, τήν Ελληνικήν Γεωμετρίαν 
καί τήν μετ' αυτής άρρήκτως συνδεδεμένην Αστρονομίαν*. 
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οποία δεν έβράδυνε να παρουσιάση έντονα τά φαινόμενα τής κάμψεως και 

τής παρακμής. Ή παρακμή αυτή εΐναι γενικωτέρα, άναφερομένη εις την 

όλην πνευματικήν κατάστασιν τής άνθρωπότητος καί φθάνει εις τό μεγίστου 

κατά τους χρόνους τής έμφανίσεως τοϋ Χριστιανισμιού, ή καί ολίγον βραδύ¬ 

τερου. Δεν συναντώμεν φυσιογνωμίας καί προσωπικότητας άναλόγους προς 

τάς μνημονευθείσας. Εμφανίζονται κατ’ άρχάς οί συστηματικοί συγγραφείς 

καί σχολιασταί των αρχαίων, ακολουθούν οί ΰπομνηματισταί καί συν τω 

χρόνφ μειούται εις το ελάχιστου ή επιστημονική παραγωγή. Τότε ακριβώς 

σημειοΰται μία έπέκτασις τής Αστρολογίας εις τήν Ελλάδα διά τής μετα- 

φράσεως διαφόρων βιβλίων των Βαβυλωνίων. Εις τήν διάδοσιν τής Αστρο¬ 

λογίας εν Έλλάδι συνετέλεσαν κυρίως οί Στωϊκοί, οί όποιοι, δεχόμενοι τήν 

ταυτότητα Θεού καί κόσμου, ή το φυσικόν να πιστεύουν ό'χι μόνον εις τήν 

θείαν προέλευσιν των αστέρων, άλλα καί εις τήν μυστικήν έπίδρασιν αυτών 

επί των ανθρωπίνων υποθέσεων. Σταθμόν σημαντικόν διά τήν Αστρονομίαν 

σημειοδνει βεβαίως ό Κλανόιος Πτολεμαίος (87 -165 μ.Χ.), διά τής δημο- 

σιεύσεως κυρίως τής «Μεγάλης Συντάξεως τής Αστρονομίας» (Α1ιήη§:651;) 

καί τής «Τετραβίβλου Συντάξεως». Ούτος φαίνεται δτι μαζί μέ τά πολυάρι¬ 

θμα, καθαρώς επιστημονικά έργα του, έγραψε καί ένα βιβλίον Αστρολογίας. 

«Κατά τήν περίοδον ταύτην, τής Αλεξανδρινής Σχολής, γράφει ό ϋ&ηι- 

ρίέΓ 1 οί θεοί τής κλασσικής άρχαιότητος μετεκινήθησαν από τον "Όλυμπον 

εις τον ουρανόν καί ό Ζεύς, ό Κρόνος, ό ’Άρης, ό Ερμής καί ή Αφροδίτη 

συνέχισαν ως πλανήται να ρυθμίζουν τάς τύχας τών άνθρώπτον. Οί αστρονό¬ 

μοι παρετήρουν τον ουρανόν καί κατέγραφον τά αστρονομικά φαινόμενα καί 

οί δικασταί - άστρολόγοι κατεσκεύαζον ωροσκόπια καί έπετύγχανον, έκ τής 

σπουδής τών αστέρων, τήν θείαν καθοδήγησιν τών ανθρωπίνων ύποθέσεοον. 

Πιθανώς ή Αστρολογία των σχετίζεται πάρα πολύ μέ τήν επί μακρόν χρόνον 

έπίδρασιν τού Πτο?^εμαίου εΐς τήν μεσαιωνικήν Εύριυπην καί πράγματι εις 

μίαν μή επιστημονικήν εποχήν, ή το αδύνατον νά εϊπωμεν διά τής μεθόδου 

τού πειράματος, δτι οί αστέρες δεν επιδρούν εις τήν ιστορίαν τού ανθρωπί¬ 

νου γένους». 

"Αρχομένης λοιπόν τής Βυζαντινής εποχής ευρισκόμεθα προ τής ακο¬ 

λούθου καταστάσεως : 

Άφ’ ενός μέν αί έπιστήμαι, δπως άλλως τε καί ή φιλοσοφία, εύρίσκον- 

ται εις μεγάλην παρακμήν, ή τις, τουλάχιστον διά τά Μαθηματικά καί τήν 

"Αστρονομίαν, ήρχισεν ήδη από τής Ελληνιστικής περιόδου, άφ° ετέρου δέ 

ή Αστρολογία εΐχε μεγαλύτερου πεδίον δράσεως καί έπεκτάσεως, καί τούτο 

διότι αί πνευματικοί άξίαι, όσας εΐχε νά επίδειξη ό αρχαίος πολιτισμός — ό 

Ελληνικός καί ό Ανατολικός — εΐχον τεθή προ πολλού κατά μέρος, ώς 

1 Ό α ιπ ρ ί ε γ \ν., Ένθ·’ άν., σ. 54 - 55. 

'Η αστρονομία και ή αστρολογία κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους 

φυσική δέ συνέπεια εμφανίζεται ή διάδοσις τών απόκρυφων επιστημών, τής 

"Αστρολογίας, τής Αλχημείας, τής Μαντείας κλπ. Τό γεγονός τούτο ασφα¬ 

λώς έχει σχέσιν καί μέ τήν έσοοτέραν τάσιν καί έφεσιν τής -ανθρώπινης ψυχής, 

ή οποία δέν ήτο δυνατόν νά κορέση τήν δίψαν της μέ τά τότε διδασκόμενα 

υπό τών σοφιστών, οϊτινες εΐχον κρημνίσει τήν πίστιν εις τάς άνιοτέρας 

πνευματικός αξίας καί τήν θρησκείαν. 

Β' 

Εις τον μελετητήν τού επιστημονικού πολιτισμού μέ οδηγόν πάντοτε 

τήν αντικειμενικήν κριτικήν έ’ρευναν καί μέ πνεύμα κατανοήσεως τής ιστο¬ 

ρίας καί ούχί προβολής τών ατομικών του αντιλήψεων επί τών γεγονότων 

τών περασμένων αιώνων, είναι εμφανής ή κατάστασις αΰτη τήν οποίαν εύρεν 

ό Χριστιανισμός τήν εποχήν τής εισόδου του εις τό προσκήνιου τής ζωής. 

Είναι επίσης φανερόν δτι, ευθύς ώς ή Εκκλησία ήρχισεν οργανουμένη —δταν 

δηλαδή έπαυσαν οΐ πολλοί διωγμοί — άπέβλεψε μέ πολύ ενδιαφέρον εις τήν 

χρησιμοποίησιν τών επιστημονικών γνώσεων, ού μήν αλλά καί είς τήν καλ¬ 

λιέργειαν τών επιστημών, τάς οποίας εΐχε κληροδοτήσει τό παρελθόν. "Από- 

δειξιν τούτου αποτελεί καί τό γεγονός δτι τό 325 οί Πατέρες τής Α' Οικου¬ 

μενικής Συνόδου συμβουλεύονται τούς έν "Αλεξανδρεία Έλληνας αστρονό¬ 

μους προκειμένου νά ρυθμίσουν τά τής εορτής τού Πάσχα καί νά συντάξουν 

τον πίνακα τών Πασχαλιών. "Αλλά καί προηγουμένως ήδη από τών αρχών 

τού Γ' αίώνος, ό "Ωριγένης γράφων προς τον επίσκοπον Νεοκαισαρείας Γρή¬ 

γορων, τονίζει τήν ανάγκην τής μελέτης τών αρχαίων Ελλήνων, διότι δι’ 

αυτών διαπλάσσεται χριστιανικώς ό άνθρωπος. «Τά από γεωμετρίας, γρά¬ 

φει (ΡΟ, 11, 88) καί από αστρονομίας χρήσιμα έσόμενα» πρέπει νά καλ¬ 

λιεργούνται, διότι δι’ αυτών βοηθεΐται ό άνθροοπος εΐς τήν πνευματικήν του 
έξέλιξιν. 

Εΐχε καταστή έξ άλλου περιοονυμον τό επί Θεοδοσίου τού Β' έν έ'τει 

425 ίδρυθέν έν Κωνσταντινουπόλει Πανεπιστήμιου- Πανδιδακτήριον, είς τό 

όποιον έδιδάσκετο ή "Αστρονομία μαζί μέ τήν "Αριθμητικήν, τήν Γεοομετρίαν 
καί τήν Μουσικήν, άπετέλουν δέ ταύτα τήν Μαΰηματικην Τετρακτυν ή τά 

Μαδήματα, τό ςιυοίπνίιιηι τό όποιον τόσον απαραίτητον εθειορείτο διά τήν 

γενικήν καί ώλοκληρωμένην επιστημονικήν συγκρότησιν ενός ανθρώπου πατά 

τήν μετέπειτα εποχήν είς τά υηΐνεΓδίί&ε ΙμΗθΓ3.Γυηι. τής Δύσεως. "Άς ίδω¬ 

μεν όμως έστω καί επί τροχάδην, μερικάς εικόνας, αΐτινες παρουσιάζουν 

σαφώς τήν προσπάθειαν τών Βυζαντινών διά τήν έκ νέου άνάπτυξιν τής 

' επιστήμης τών άστρων. 

Ό Θέων ό Άλεξανόρενς (320-395 μ.Χ.) γράφει υπόμνημα είς τήν 
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«Μεγάλην Σύνταξιν» τοΰ Πτολεμαίου καί δίδει αστρονομικός πληροφορίας 

περί τοΰ έργου τοΰ 'Ιππάρχου' ο Πάππος ό Άλεξανδρεύς έ'ζησε κατά την 

ιδίαν εποχήν καί έγραψε διάφορα αστρονομικά βιβλία “ ο Σννέοιος ό Κν- 

ρήνης (περ. 370 — 414) δημοσιεύει πραγματείαν «περί αστρολάβου», την 

οποίαν απευθύνει προς τον φίλον του Παιόνιον, εις δν αποστέλλει ως δώρον 

το αστρονομικόν αυτό οργανον οπερ δ ίδιος κατεσκεΰασε (ΡΟ, 66, 1577 - 

1588), δ Συνέσιος διακρίνεται δέ καί ώς φυσικός καί αστρονόμος 2, δ Πρό- 

κλος ό Λύκιος (410-485 μ.Χ.) έν συνεχεία θεωρείται δ επιφανέστερος των 

χρόνων εκείνων γεωμέτρης καί αστρονόμος 3' ό Ιωάννης Φιλόπονος, ολίγον 

μεταγενεστέρους, δημοσιεύει υπόμνημα εις την Αριθμητικήν, πραγματείαν 

περί αστρολάβου καί μίαν περί κόσμου θεωρίαν, καί ά'λλοι άσχολοΰνται μέ 

ανάλογα θέματα. Ό Ρ. ΤαηηβΓΥ γράφει σχετικώς τά εξής χαρακτηριστικά : 

«Έάν θεωρήσωμεν Χριστιανούς, κατά τά γνωστά δεδομένα, Διόφαντον, 

Άνατόλιον, Εΰτόκιον, Ίωάννην τον Φιλόπονον καί την σχολήν τοΰ Ανθε¬ 

μίου, τον Πάππον κυμαινόμενον μεταξύ τοΰ Χριστιανισμοΰ καί είδωλολα- 

τρείας, υπολείπονται οπαδοί ταΰτης, Θέων καί Ύπατία, Πορφΰριος, Ιάμ¬ 

βλιχος καί οί σχολιασταί Εύκλείδου καί Νικομάχου τής σχολής των Αθη¬ 

νών. Καί οΰτω ευκόλως συμπεραίνομεν δτι τά σπουδαιότερα έργα τά πλήρη 

ζωής καί νέων ιδεών εύρίσκονται προς τό μέρος τοΰ Χριστιανισμού» *. 

Αναγνωρίζεται γενικώς σήμερον δτι κατά τό μεγαλΰτερον μέρος τής 

Βυζαντινής περιόδου προήχθη είς αισθητόν βαθμόν ή Αστρονομία, δέχεται 

δέ τούτο καί δ Κ. ΚηιπιδαοίΐΘΓ, δστις σημειώνει δμως δτι : «Οί Βυζαντι¬ 

νοί σχεδόν τίποτε δεν παρήγαγον επί ήμίσειαν χιλιετηρίδα» 6, τήν περίοδον 

5έ αυτήν τήν τοποθετεί μεταξύ τοΰ Ζ' καί τοΰ ΙΓ' αϊώνος, δπότε εμφανί¬ 

ζονται οί Παλαιολόγοι. Άλλ’ έξ δσων δ ίδιος αναφέρει καί έξ δσων παρου¬ 

σιάζουν εις είδικάς μελέτας των, άλλοι νεώτεροι έρευνηταί", είναι πλέον ή 

' Π.χ. Εις τά τέσσαρα βιβλία της Πτολεμαίου Μεγάλης Συντάξεως υπόμνημα, 

επί τοΰ Έπιπεδοσφαίρου τοΰ Πτολεμαίου, τό 'Ημερολόγιον κλπ. 

3 Κοίθε Β., Όθγ Βΐδοΐιοί 8γιΐ63ίυ5 νοη Ογτεηε Με ΡΙι^δΐΙτεΓ υηά ΑδΙτο- 
ηοηι, ΒειΊίη 1850. 

3 Έκ των ειδικών δημοσιευμάτων του μνημονευταΐα τά ακόλουθα : Είς τό α' 
των Εύκλείδου Στοιχείων ύποτύπωσις των αστρονομικών υποθέσεων, έκ τών τοΰ 
Ιππάρχου, Άριστάρχου καί Πτολεμαίου, Σφαίρα, ήτοι περί ουρανίων Κύκλων, καί 
παράφρασις εΐς τήν τοΰ Πτολεμαίου Τετράβιβλον. 

* Παρά Άναστασιάδου Α., 'Ιστορία τών Μαθηματικών παρά τοΐς 
άρχαίοις "Ελλησι, Άθηναι 1928, σ. 73 - 74. 

6 ΚτυπιΒαεΙιετ Κ. - Σωτηριάδου Γ., 'Ιστορία της Βυζαντινής Λογο¬ 

τεχνίας, τόμος Β', ’Αθήναι 1900, σ. 429. (μετάφρ. Σωτηριάδου). 

6 Πλακίδου Σ., Αστρονομία καί Βυζάντιον, Ακτίνες, 1946, σ. 312 καί 
έν έκτάσει Τοΰ ίδιου: Π&3 δίυάΐιιπι άετ Αδίτοποιηίε 6εί <3εη Βγζ3ηίίηβπι, 
ΡεδίΒδηά ζιΐΓ Ρειετ <3εδ 35- ΠΗτίφεπ ΙιιΒΠαιΐδ άε5 Ρτοί. Ν. Α. Οπίίεοδ, ΑΙΗεπ 
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φανερόν δτι καί ή άναφερθεΐσα περίοδος δεν υστερεί αϊσθητώς τοΰ υπολοί¬ 

που χρονικού διαστήματος καθ’ δ παρατηρεΐται καρποφορωτέρα έν τή Άστρο- 

νομίφ καί τή Μαθηματική δράσις. Είναι δέ όντως πλουσιωτάτη επί τοΰ 

σημείου τούτου ή κατά τάς τελευταίας δεκαετίας γενομένη έρευνα. 

’Επί πλέον τά τόσον γνωστά Πανδιδακτήρια — αντίστοιχα τών μετέ- 

πειτα δημιουργηθέντων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων — καθώς καί αί Άκα- 

δημίαι καί αί ίδιωτικαί άνώτεραι σχολαί αϊτινες έλειτούργουν, ήσαν κέντρα 

είς τά όποια έθεραπεύετο καί ή επιστήμη τής Αστρονομίας. Θά ήρκει νά 

σημειώσωμεν τήν επί τοΰ Μιχαήλ τοΰ Γ' (842 - 867) άναδιοργάνωσιν υπό 

τοΰ Βάρδα τοΰ Πανδιδακτηρίου είς τό όποιον έδιδάσκετο καί ή Αστρονομία 

καί ή Γεωμετρία, βραδύτερον τήν επί Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογεννήτου 

(945 - 959) άκμάσασαν σχολήν τής Μαγναύρας εις τό πρόγραμμα τής οποίας 

περιελαμβάνοντο καί αι ώς άνω μνημονευθεΐσαι έπιστήμαι. Ακόμη δέ νά 

υπομνησθή τό έργον τοΰ Δέοντος τον Σοφού, τοΰ πανεπιστήμονος Πατριάρ- 

χον Φωτίου μέ τήν «Μυριόβιβλον» καί ή μεγίστη συμβολή τοΰ Μιχαήλ 

Ψελλοΰ (1018- 1096) είς τήν Άνωτάτην Σχολήν, επί Κωνσταντίνου τοΰ 

Μονομάχου (1042-1055). Ό «ύπέρτιμος καί ύπατος τών φιλοσόφων», 

δπως λίαν προσφυώς ούτος έτιτλοφορήθη, άνεζωπύρωσε τάς πλατωνικός 

σπουδάς — αϊτινες ειχον τεθή είς τό περιθώριον λόγφ τής επιρροής τοΰ 

Άριστοτέλους, μάλιστα εν τή Δύσει — είργάσθη δέ καί διά τήν προαγωγήν 
τών Μαθηματικών καί τής Αστρονομίας. 

Μή προβληθή δέ ή ε'νστασις δτι, πατά τήν περίοδον ταΰτην εις τάς 

Άνωτάτας Σχολάς δέν έδιδάσκοντο αρκούντως θετικάς επιστήμας οί σπουδα- 

σταί καί δτι γενικώτερον τό πρόγραμμα ύστέρει έν σχέσει μέ έκεϊνο τό 

οποίον έφηρμόζετο προηγουμένως. Εις τό σημεΐον τούτο θά έπρεπε νά άνα- 

φερθή ή σπουδαιότατη καί τόσον διαφωτιστική πληροφορία τοΰ ακαδημαϊ¬ 

κού Ε. ΒΓ65Ϊ0Γ, δστις είς τελευταίως έκδοθέν έργον του, γράφει 1 σχετικώς 

τά εξής χαρακτηριστικά : «Τό πρόγραμμα τών σπουδών τοΰ Όλυμπιοδιόρου 

περιλαμβάνει πέντε βαθμίδας αί όποίαι επιτρέπουν είς τον μαθητήν νά 

φθάση μέχρι τής Φιλοσοφίας: Λογικήν, Φυσικήν, Ηθικήν, Μαθηματικήν καί 

Μεταφυσικήν. Έπανευρίσκομεν σχεδόν τό ίδιον πρόγραμμα, τον ΙΑ', ΙΒ', 

καί ΙΓ αιώνα». Πρόκειται ασφαλώς περί τοΰ περιπατητικού φιλοσόφου 

Όλυμπιοδώρου, τοΰ 5ου αίώνος, διδάξαντος κατ’ άρχάς έν Αλεξάνδρειά 

ένθα είχε μαθητήν καί τον Πρόκλον καί ακολούθως έν τφ περκονύμω Παν- 

1943, Στεφανίδου Μ., Εισαγωγή εΐς τήν Ιστορίαν τοίν Φυσ. Επιστημών, Άθη- 

ναι 1938, σ. 212 - 219 καί Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσάνθου, 

Εκκλησία καί πολιτισμός έν τή καθ’ ημάς Ανατολή, Πρακτ. Άκαδ. Αθηνών, ΙΕ', 
1940, σ. 84. 

1 Β γ ε 1ι ΐ ε γ Ιν., Ί,ά οίνίΐίδ&ΐΐοπ Β^ζ&πΗπε, Ρ&τΪ3 1950, ρ. 444. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -Ετος ΚΔ' 14 
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διδακτήρίφ τής Κωνσταντινουπόλεως, εις την λειτουργίαν τοϋ οποίου τόσον 

συνετέλεσε καί ή Ευδοκία ή Άθηναΐς 

Ή Αστρονομία, όπιος καί τά Μαθηματικά καί ή Φυσική, έδιδάσκοντο 

όμοΰ μετά τής Φιλοσοφίας τά τελευταία έτη τής φοιτήσεως των φοιτητών 

— όπως τότε ώνομάζοντο οί μαθηταί 1 2 3 4 5— είς τά σχολεία διά νά συμπληρωθή 

ό απαραίτητος κύκλος τής γενικής μορφώσεώς των. Οί Βυζαντινοί ήθελον 

την διδασκαλίαν καί των άλλων μεν επιστημών, εΐδικώτερον όμως τής Αστρο¬ 

νομίας καί τών Μαθηματικών. Ό Γρηγόριος ό Ννοοης (ΡΟ, 46, 181} 

τονίζει σχετικώς τά εξής: «Ηνα δέ παρώ τά μαθήματα, όθεν θήγεται 

προς αρετήν ή διάνοια, Γεωμετρίαν τε καί Αστρονομίαν καί την διά του 

αριθμού κατανόησιν τής αλήθειας», ό δέ Μέγας Βασίλειος, ό σοφός οΰτος 

άνήρ καί βαθύς μιελετητής τής φύσε ως, εις τάς περίφημους ομιλίας του 

εις την Έξαήμερον, παρατηρεί * : «Αναγκαίαι προς τον άνθριόπινον βίον 

αί από τών φωστήρων σημειοίσεις. Έάν γάρ μή τις πέρα τού μέτρου τά 

απ’ αυτών σημεία περιεργάζηται, χρησίμους αυτών τάς έκ τής μακράς εμπει¬ 

ρίας παρατηρήσεις εύρήσει» (ΡΟ, 29, 125). ΔΓ αυτόν τον λόγον καί έδι- 

δάσκοντο έν τοϊς σχολείοις πλεΐστα όσα κεφάλαια έν πολλοϊς ίσως ανώτερα 

τών όσων περιλαμβάνουν σήμερον — τηρούμενων τών αναλογιών — τά προ¬ 

γράμματα τών γυμνασίων μας, είς την Αριθμητικήν, τήν Γεωμετρίαν καί την 

Αστρονομίαν, ή έγκύκλιος δέ έκπαίδευσις τών παίδων έληγε τό 20όν ή τό 

2Ιον έτος τής ηλικίας των \ 

Εΐδικώτερον είς τήν Αστρονομίαν καί μέ βάσιν τήν «Σύνταξιν» του 

Πτολεμαίου εδιδάσκοντο τά ακόλουθα θέματα6: «Πόθεν προέρχεται ή περι¬ 

στροφή τής σφαίρας, ποια είναι ή αναλογία τών προς άλλήλους αποστάσεων 

τών ουρανίων σωμάτων, ποιον τό μέγεθος καί τό πλήθος τών αστέρων, τίς 

ή αιτία τών περί τον ουρανόν δρόμων, άν τά ουράνια σώματα περιστρέφων- 

ται «κατ’ έκκεντρον ή καθ’ ομόκεντρον», άν ό ήλιος «επί τών κατεστηριγμε- 

νων ζωδίων κινήται ή φέρεται κατωτέρω τού ζωδιακού κύλου», άν ό ζωδια¬ 

κός ούτος κύκλος είναι ομόκεντρος προς τήν ουράνιον σφαίραν καί πόθεν 

προέρχεται ή ανώμαλος τών πλανητών κίνησις, ποιον τό μέγεθος τού ήλιου 

1 Κ α ο (ι 5 Ρτ. Οίε ΗόΗετεη δοΐιιιίεη νοη Κοηείππίίπορεί ϊηι ΜίίΙεΙβΚεΓ, 

Βγζ&ηϋηί3οΗε5 ΑτοΗϊν, Ηείΐ 8, Εώρζΐ£ - Βετίϊη 1926, 3. 3. 

2 Κουζουλέ Φ., Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τόμος Α' I, ’Αθηναι 
1948, σ. 137. 

3 Κουζουλέ Φ., Βασιλείου τοΰ Μεγάλου δόξαι παιδαγωγικοί, Άθήναι 1907, 

σ. 27 καί Οί τρεις ίεράρχαι ώς Παιδαγωγοί, "Αθήναι 1952, σ. 15. Επίσης Πλα- 

κίδου Σ., Έξαήμερος καί επιστήμη, «Ακτίνες» 1955, σ. 11 καί Κωτσάκη Δ., 

'Ο Μ Βασίλειος έναντι τών άστρολόγων, «Ακτίνες» 1955, σ. 29. 

4 Κουζουλέ Φ., "Ένθ’ άν., σ. 120-121. 

5 Κουζουλέ Φ., "Ένθ" άν., σ. 131-132. 
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καί τού ουρανού καί τίς ή αιτία τών εκλείψεων τού ήλιου, πόθεν ή κίνησις 

τής ουρανίου σψαίρας, τίνες λέγονται αστέρες στηρίζοντες, ύποστηρίζοντες, 

ΰποποδίζοντες ή προποδίζοντες, άν οί αστέρες είναι προσηλωμένοι ή άπηω- 

ρημένοι, άν είναι πάντες ισομεγέθεις ή μή, σφαιρικοί ή έπιμήκεις, πλησίον 

άλλήλων κείμενοι ή εις μακράν άπόστασιν, άν είναι μεγαλύτεροι τής γης ή 

όχι, πόσον είναι τό μέγεθος τού ήλιου καί πόσον τό τής σελήνης έν σχέσει 

προς τό τής γης, άν κέντρο ν τοΰ-ουρανού είναι ή γή, τά δ’ άστρα περιστρέ- 

φωνται περί αυτήν ως κέντρον, θεωρία ομοιάζουσά πως προς τήν τού Άνα- 

ξιμάνδρου, καθ’ ήν ή γή είναι κέντρον συστήματος σφαιρικών συγκεντρωτι¬ 

κών, ήν θεωρίαν φαίνεται αποδεχόμενη καί ’Άννα ή Κομνηνή, άν ή γή είναι 

κυλινδροειδής ή έχη σχήμα λίκνου, έπειτα τί είναι όρίζων, μεσημβρινός καί 

τροπικοί κύκλοι, ότι οί διάττοντες αστέρες δεν είναι πραγματικά πίπτοντα 

άστρα, αλλά αποσπάσματα πυρός προς τά κάτω φερόμενα». 

«Τής Σελήνης έξητάζοντο αί φάσεις (γέννα ή ανατολή - μηνοειδής - διχο¬ 

τόμος - άμφίκυρτος - πανσέληνος - πλησιοσέληνος ή πλησιφαής), αί εκλείψεις 

καί τίνα τά έπικύκλια τά υπό τού Κλαυδίου Πτολεμαίου άναφερόμενα. 

Επίσης οί παρακολουθοΰντες τά μαθήματα τής Αστρονομίας εδιδάσκοντο 
περί τού ζωδιακού κύκλου καί τής ύποδιαιρέσεως αυτού είς μοίρας, ώς καί 

περί κομητών καί γαλαξίου». Είς δέ τήν Γεοογραφίαν ήτις ύπήγετο είς τήν 

Φυσικήν, εδιδάσκοντο, έκτος τών άλλων, «τά περί μεγέθους τής γής, πόσην 

έκτασιν είχε τό άοίκητον μέρος αυτής καί πόσον τό οϊκούμενον, ό'περ ΰπελο- 

γίζετο είς τό '/Β τού πλανήτου» \ 

Έάν ύπάρχη κάποια στασιμότης είς τήν καλλιέργειαν τής επιστήμης 

κατά τήν περίοδον αυτήν, αΰτη οφείλεται έν τινι βαθμω εις τούς αγώνας τής 

είκονομαχίας καθ’ οΰς έπεχειρεΐτο μία βαθυτέρα έπανάστασις κατά τής έπι- 

κρατούσης τότε νοοτροπίας. Ήτο μία σύγκρουσις τού Ελληνικού πνεύματος 

προς τό ίδιότυπον πνεύμα τής Ανατολής. Καί είς τήν πάλην αυτήν ώς όρθώς 

παρατηρεί 2 ό αείμνηστος αρχιεπίσκοπος καί ακαδημαϊκός Χρύσανθος κατά 

τήν είκονομαχίαν έπανεστάτησαν «οί Έλλαδικοί, ήτοι οί κατ’ έξοχήν άνθρω¬ 

ποι τού Έλ?ιηνικού πνεύματος καί τής γραμμής καί τού σχήματος» καί ό 

άγων κερδίζεται υπέρ τής υγιούς ταύτης κατευθύνσεως καί γραμμής. Δέν 

είναι φυσικά, τού παρόντος νά έξετάσωμεν εάν ή τοιαύτη έντονος κίνησις 

ώφέλησεν ή έβλαψε τήν πρόοδον τών έπιστημών, είναι όμιος βέβαιον ότι 

κατά τούς μετέπειτα αιώνας, μάλιστα δέ από τού ΙΓ', σημειούται μία αισθητή 

άνθησις είς ό,τι αφορά εΐδικώτερον τήν Αστρονομίαν καί τά Μαθηματικά. 

Μία απλή μνεία τής «Άνωτέρας Σχολής τών Θετικών Επιστημών», 

1 _”Ενθ’ άν., σ. 134. 

2 Αρχιεπισκόπου Αθηνών X ρ υ σ ά ν θ' ο υ, "Ένθ" άν,, σ. 84. 
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ήτις λειτουργεί εν Τραπεζοΰντι, ήδη από τού ΙΑ' αίώνος, εις την οποίαν, 

δπως αναφέρει δ Άνδρέας Αιβαδινός «πόθφ συνεχόμενος μελέτης αστρονο¬ 

μικών μαθημάτων» μεταβαίνει διά νά σπουδάση, άποδεικνύει δτι ή καλλιέρ¬ 

γεια τής Αστρονομίας, έσημείωνε πρόοδον μεγαλυτέραν είς τό πνευματικόν «3® 

αυτό κέντρον τού Εύξείνου Πόντου, παρ’ ό'τι έν Κωνσταντίνου πόλε ι ή αλλα¬ 

χού. Ή Σχολή αύτη καθίσταται περισσότερον γνωστή μεταγενεστέρους καί 

δή επί Αλεξίου τού Β' (1297 — 1330) καί ·Αλεξίου τού Γ' (1349- 1390). 

Εκεί δέ διδάσκουν ώς καθηγηταί καί διαπρέπουν ό Γρηγόριος δ Χιονιά- 

δης *, ο κληρικός Μανουήλ καί δ Κωνσταντίνος Αονκίτης, οί δποΐοι επιδί¬ 

δονται ιδιαζόντως είς τήν Αστρονομίαν 2. Διά τού Χιονιάδου, γνωστού 

έκτοτε ως αστρονόμου, διαδίδονται τά Αστρονομικά καί τά Φυσιογνωστικά 

εν γένει συγγράμματα μεταξύ των Αράβων καί των Περσών Β. Αλλά καί δ 

Κ. Λουκίτης δεν υστερεί τού Χιονιάδου εις ο,τι αφόρα είς τήν καλλιέργειαν 

τής Αστρονομίας έν Τραπεζοΰντι. 

Διαπρέπουν όμως καί άλλοι έρευνηταί καί σοφοί διδάσκαλοι δπως δ 
Νικηφόρος Βλεμμύδης (1197 - 1272), δ όποιος έγραψεν «επίτομου Φυσικήν» 

(ΡΟ, 142, 1023-1320) μέγα μέρος τής δποίας περιλαμβάνει αστρονομικά 

θέματα \ δ Γεώργιος Παχυμέρης (1242- 1310) δστις εκδίδει «Σύνταγμα 

των τεσσάρων μαθημάτων, Αριθμητικής, Μουσικής, Γεωμετρίας καί Αστρο¬ 

νομίας», δ Γεώργιος δ * Ακροπολίτης (1220-1282) περιγράψας λεπτομερώς 

καί ακριβώς μίαν ήλιακήν έκλειψιν, ήτις συνέβη επί τής εποχής του, δ 
Γεώργιος Χρυσικόκκης, δ μοναχός Ισαάκ Άργυρός, δ «διδάσκαλος τών 

διδασκάλων» Θεόδωρος Μελιτηνιώτης (1361) — με τήν Αστρονομικήν Τρί- 

βιβλον — δ Θεόδωρος Μετοχίτης (άπέθανε τό 1332) — μέ τήν Στοιχείωσιν 

έν τή Αστρονομική Επιστήμη, τήν Προεισαγωγήν είς τήν τού Πτολεμαίου 

Σύνταξιν κλπ.—, δ Νικηφόρος Καβάσιλας (περίπου 1290-1371)—έρμη- « 

νευτικά εις τήν «Μεγάλην Σύνταξιν» τού Πτολεμαίου (ανέκδοτον) καί ά'λλοι. 

Είδικώτερον θά έπρεπε νά άναφέρωμεν τον Νικηφόρον Γρηγοράν 

(1295 - 1359), δστις έδιδάχθη τήν Αστρονομίαν από τον Θεόδωρον Μετο- 

χίτην. Τό κέντρον τής διδασκαλίας τού Γρήγορά ήτο ή Τετρακτύς : Ή 

1 Παπαδοπούλου I., Γρηγαρίου Χιονιάδου τοϋ Αστρονόμου Έπιστολαί, 

Θεσσαλονίκη 1929. 

2 Πλακίδου Σ., Ένθ·’ άν., σ. 316. 

8Στεφανίδου Μ., ’Ένθ·’ άν., σ. 216-217. 

4 'Ο Βλεμμΰδης κατέλιπε καί (ανέκδοτον μέχρι τοϋδε) εργον, μέ τον τίτλον : 

«'Ο Ουρανός και ή Γή, ό "Ηλιος, ή Σελήνη, ό χρόνος καί αί ήμέραι» επί πλέον δέ 
ούτος άπηύθυνε έν αστρονομικόν ποίημα προς τόν Βασιλέα Ίωάννην Βατάτζην, έξ 
αφορμής τοϋ θανάτου τής αύτοκρατειρας Ειρήνης (1241) καί τής εκλείψεως τοϋ 
ήλιου τής «έπισυμβάσης τήν 3ην Ιουνίου 1239 (βλέπε Β γ ε Η ΐ 6 γ Ε., "Εν0·’ άν., 

σ. 445 - 446). 
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Αριθμητική, τουτέστιν, ή Γεωμετρία, ή Μουσική καί ή Αστρονομία. Οΰτος 

διέπρεψεν εξαιρετικά ως Αστρονόμος, έγραψε πραγματείαν περί αστρολάβου, 

ή σχολή θ η δέ περισσότερον μέ τό ζήτημα τής π ρορ ρήσεως τών εκλείψεων καί 

μέ τήν διόρθωσιν τού ημερολογίου, πολύ πριν ή δ Πάπας Γρηγόριος δ ΙΓ' 

(1582) προτείνη τήν τροποποίησιν αυτού. Ό καθηγητής κ. Σ. Πλακίδης 

γράφει σχετικώς τά έξης : Ό Νικηφόρος Γρηγοράς άντιληφθείς τό σφάλμα 

τού Ίουλιανού ημερολογίου συνέστησε δΓ υπομνήματος του προς τόν Αύτο- 

κράτορα Ανδρόνικον τόν II (1324) διόρθωσιν αυτού, ή οποία άτυχώς δεν 

άπετολμήθη, εκ φόβου έξεγέρσεως τού αμαθούς όχλου. Τοιουτοτρόπως ή 

τιμή τής τοιαύτης μεταρρυθμίσεακ έπεφυλάχθη μετά δύο καί πλέον αιώνας 

είς τήν Δυτικήν Εκκλησίαν είς τό πρόσωπον τού Γρηγορίου τού ΙΓ', από 

τού ονόματος τού όποιου τό ήδη καί παρ’ ήμΐν έν χρήσει νέον ημερολόγιου 

καλείται Γρηγοριανόν \ 

Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο πληροφορίαι σχετικαί μέ τήν εξαι¬ 

ρετικήν, κατά τήν έποχήν έκείνην, ά'νθησιν τών αστρονομικών σπουδών 

παρά τοίς Βυζαντινοΐς. Ό Θεόδιορος Ύρτακηνός όμιλεΐ έπαινετικώς περί τής 

Κωνσταντινουπόλεως ώς «Ρήτορας άνδρας φιλοσόφους, ούχ ήκιστα δέ καί 

άκρους αστρονόμους ώδίνουσαν». Είς δέ τόν «βίον Ισιδώρου», ό'στις άνα- 

φέρεται είς γεγονότα τού ΙΔ' αίώνος γίνεται λόγος ιδιαιτέρως περί τριών 

τάξεων σοφών άνδρών, μία έκ τών όποιων είναι καί ή τών αστρονόμων. 

«Τούς καθ’ ημάς τρεις σοφούς τουτουσί, τούς φιλοσόφους καί διαλεκτικούς 

φημί καί φυσικούς καί αστρονόμους άμα καί ρήτορας», γράφει χαρακτηριστι- 

κώς. 'Ο δέ Κιιοίΐδ, όμιλών περί τής επιστημονικής δράσεως τού Γρήγορά 

καί μνημονεύω ν καί τάς ώς άνω μαρτυρίας, παρατηρεί τά ακόλουθα λίαν 

διαφωτιστικά επί τού θέματος τούτου : «Είς τό πρόγραμμα τής έκπαιδεύ- 

σεως τού ΙΔ' αίώνος, σπουδαιότατον ρόλον έ'παιξεν ή Άστρονομία, ή σχε¬ 

τική δέ προετοιμασία είχε γίνει διά τών ερευνών τού Μανουήλ Βρνεννίον 

καί τού Θεοδώρου Μετοχίτου» 1 2 * 4. 

Πρέπει νά λεχθή δτι παρά τοίς Βυζαντινοΐς αισθητήν επιρροήν έξήσκη- 

σεν ή Περσική Άστρονομία είς τάς πηγάς τής δποίας κατέφευγον οί "Ελλη¬ 

νες σοφοί. Άλλ’ ή έπίδρασις αυτής ήρχισε ταχέως νά ΰποχωρή αφού καί 

προ τού Μελιτηνιώτου — ήδη επί Μετοχίτου — είχον έπιστρέψει αρκετοί 

Βυζαντινοί είς τάς πρωτοτύπους Έλληνικάς πηγάς καί έμελέτων τόν Εύκλεί- 

δην, τόν Πτολεμαίον, τόν Άπολλώνιον κλπ. Είναι άναγκαΐον νά ύπογραμ- 

μισθή τούτο τό αδιαμφισβήτητον γεγονός : "Οτι τά πλεΐστα τών Περσικών 

καί Αραβικών συγγραμμάτων ήσαν μεταφράσεις ειδικών έργων τών αρχαίων 

1 ’Ένθ-’ άν., σ. 315. 

2 Ρυοίΐδ Ρτ., ’Ένθ’ άν., σ. 64. 
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Ελλήνων. Όρθώς δέ παρατηρεί καί 6 Α. Καιηβίίικί δτι : «Άπό τον ΙΑ' — 

ΙΓ' αιώνα εμάθαμεν από τούς "Αραβας πολλά σχετικώς με τά Μαθηματικά, 

την Φυσικήν, την Χημείαν, την ναυσιπλοΐαν, την ναυπηγικήν, την τακτι¬ 

κήν τού πολέμου, την οχυρωματικήν, άλλα δεν πρέπει νά λησμονώ μεν δτι εις 

δλα αυτά οί "Αραβες δεν ήσαν παρά μαθηταί τών Βυζαντινών. Βιβλία τά 

όποια εθεωρούντο ώς Αραβικά άπεδείχθη δτι ήσαν απλώς μεταφράσεις 
Ελληνικών βιβλίων» '. 

Έξ άλλου επ’ ούδενι λόγφ δεν θά πρέπει νά παροραθή τό γεγονός, τό 

τόσον βαρυσήμαντοι1 καί πολλαπλώς καί πολλαχόθεν άναγνωριζόμενον, δτι 

κατά τον ύπερχιλιετή βίον του τό Βυζάντιον, δπως γράφει ό καθηγητής καί 

ακαδημαϊκός Κ. Μαλτέζος, «ύπήρξεν ό φρουρός τού πολιτισμού τής Ευρώ¬ 

πης κατά τών επιδρομών παμπληθών βαρβάρων, συνετήρησε καί έτελειο- 

ποίησε τό οργανωτικόν πνεύμα τών Ρωμαίων, καί έν ταίς στρατιωτικαΐς 

έπιστήμαις έφθασεν εις μεγάλην ακμήν τόσον έν τή στρατηγική καί τή επι¬ 

μελητεία δσον καί έν τή επιστήμη τών όπλων καί τή Μηχανική1 έν τή 

αστική Μηχανική άνέπτυξεν άξιόλογον πρωτοτυπίαν, έν δέ τή Αρχιτεκτονική 

αυτόχρημα μεγαλοφυίαν» 2. Άλλ’ ακόμη διετήρησε τον πλούσιον θησαυρόν 

τής αρχαίας σοφίας επί πλέον δε άπεδείχθη ό συνεκτικός δεσμός καί ή 

γέφυρα μεταβάσεως έκ τής κλασσικής άρχαιότητος εις τον νεώτερον επιστη¬ 

μονικόν πολιτισμόν, δπως παρουσιάζεται σήμερον έξελισσόμενος. 

Έπί τού θέματος τής ιστορικής συνεχείας διά τήν καλλιέργειαν τής 

επιστήμης κατά τήν περίοδον ταΰτην, ό καθηγητής καί ακαδημαϊκός 

κ. Μ. Στεφανίδης γράφει χαρακτηριστικούς τά άκόλουθα : «Εις τό Βυζάντιον 

ό'χι μόνον δεν διεκόπη (δπως εϊς τήν Δύσιν) ή ενδελεχής μελέτη τών Ελλη¬ 

νικών κειμένων, άλλά καί ενούνται (ιδίως άπό τής 4ης έκατ.) τά δύο εναντία, 

ό άρχαΐος καί ό χριστιανικός κόσμος, εις σύνολον αρμονικόν... Τήν μεγαλυ- 

τέραν πρόοδον έκαμαν εις τό Βυζάντιον τά Μαθηματικά καί ή Αστρονομία. 

Ή Αλεξανδρινή δέ παράδοσις τής συγγραφής διδακτικών βιβλίων τών 

Μαθηματικών ιδίως καί τής Αστρονομίας συνεχίζεται καί εις τό Βυζάντιον, 

μέ τήν μορφήν τώρα υπομνημάτων εις τά μεγάλα διδακτικά συστήματα τών 

Αλεξανδρινών» Β. Καί κατ’ αυτόν τον τρόπον εμφανίζεται καί αναγνωρίζεται 

σήμερον ή ιστορική συνέχεια τής άναπτύξεως τής επιστήμης ως κάτι τό 
ενιαίο ν καί αρμονικόν. 

’ Βλ. Άδαμαντίου Α., Περί τοΰ μεγάλου έργου τού Βυζαντίου, εις τήν 
σειράν ομιλιών έν τή Στρατ. Σχολή τών Εύελπίδων, ’Αθήναι 1935, σ. 10. 

2 Μαλτέζου Κ., 'Ο επιστημονικός πολιτισμός καί ή έξέλιςις αύτοϋ μέχρι 
τής Αναγεννήσεως ’Αθηναι 1919, σ. 41. 

5 Ένθ’ άν., σ. 212-216. 
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Γ' 

Παραλλήλους προς τήν επιστημονικήν Αστρονομίαν διεδόθη ευρέως 

κατά τούς χρόνους τών Ρωμαίων αύτοκρατόρων ή Αστρολογία, ή οποία 

έπιστεύετο δτι δύναται νά γνωρίζη τάς μελλούσας τύχας τών ανθρώπων καί 

τών εθνών, στηριζομένη εϊς τάς έκάστοτε θέσεις καί κινήσεις τών αστέρων. 

Άνεπτύχθη κατ’ αυτόν τον τρόπον, ή τέχνη τής Αστρομαντείας, ή 

οποία ονομάζεται καί Γενεϋλιολογία, έφ’ δσον αύτη περιορίζεται εις τήν 

πρόβλεψιν τής μελλούσης έξελίξεως τών νηπίων κατά τήν στιγμήν τής γεννή- 

σεως αυτών. Οι άσκούντες τήν τέχνην αυτήν — οί άστρολόγοι — όμως, δεν 

ήρωτώντο μόνον περί τής μελλούσης τύχης ενός παιδιού, άλλά συχνά καί 

«προ αυτής, οπότε έπεζητεΐτο νά γνωσθή τό γένος τού γεννηθησομένου, 

άφοΰ ώς διϊσχυρίζοντο, ή ώρα τής συλλήψεως ώριζε τό γένος τοΰ τεχθησο- 

μένου ι. Έπί πλέον προέλεγον επαναστάσεις, πολέμους καί άλλας πολιτικός 

εκδηλώσεις τών έκάστοτε βασιλέων, εις τινας δέ περιπτώσεις καί αύτοκρά- 

τορες κατέφευγον εις αυτούς δπως ό Μανουήλ ό Κομνηνός. Είναι δέ γνωστόν 

δτι καί εϊς τούς μεταγενεστέρους χρόνους, ιδίως εις τήν Εύροόπην, πολλοί 

αύτοκράτορες ειχον τοιούτους άστρολόγους ώς έπισήμους μυστικό συμβούλους 

των, μέχρι μάλιστα τής έποχής τής Αικατερίνης τών Μεδίκων (1519 - 1589), 

αυτός δέ ό μέγας Κορίοτ (1571 - 1630) ήναγκάζετο εις τάς εφημερίδας καί 

τά ημερολόγια τά όποια εξέδιδε, νά προσθετή εϊς τό τέλος παραρτήματα μέ 

διάφορα προγνωστικά ποικίλων γεγονότων, άτομικών, οικογενειακών κλπ., 

διά νά δύναται νά συντηρή τήν πολυμελή οικογένειαν του. «Ή Αστρονο¬ 

μία, έ'λεγεν οΰτος, έχει νόθον θυγατέρα τήν Αστρολογίαν, άλλ’ αυτή οφείλει 

νά τρέφη τήν μητέρα της». 

Οϊ μύσται τής μαντικής ταύτης τέχνης έχρησιμοποίουν ειδικόν ό'ργανον, 

ιόν αστρολάβον ή χό ώροσκόπιον, μέ τήν βοήθειαν δέ αυτού, εύρισκον μέ 

άρκετήν άκρίβειαν, τάς έκάστοτε θέσεις τών αστέρων έπί τής ουρανίου σφαί¬ 

ρας. Εννοείται περισσότερον παρετήρουν τούς άστερισμούς τού ζωδιακού 

κύκλου, τά καλούμενα ζώδια 2, τάς θέσεις τών πλανητών, καθώς καί τάς 

φάσεις καί τάς θέσεις τής Σελήνης. Ή άνάπτυξις τής ψευδεπιστήμης τής 

Αστρολογίας, ενίοτε έβοήθει εις τήν άνάπτυξιν τής Αστρονομίας, άλλοτε 

δμως πάλιν έγίνετο άφορμή ώστε νά δυσφημήται καί νά καταπολεμήται ή 

καθαρώς αστρονομική καί γενικώτερον επιστημονική έρευνα. 

' Κουκουλέ Φ., Ένθ’ αν., Α' II, σ. 141. 

2 Τά δώδεκα ζώδια, ώς γνωστόν δλα, πλήν ενός, (τοΰ Ζυγού) φέρουν τά ονό¬ 

ματα διαφόρων ζφων, είναι δέ ταύτα τά έξης : Κριός, Ταύρος, Δίδυμοι, Καρκίνος, 

Λέων, Παρθένος, Ζυγός, Σκόρπιός, Τοξότης, Αίγόκερος, Υδροχόος, Ιχθύς. 
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’Ήρχισαν μάλιστα απ’ αυτών των πρώτων χρόνων τοϋ Βυζαντίου, νά 

έκδίδωνται διατάγματα Χριστιανών αυτοκρατόρων, καταδικαστικά της έξα- 

σκησεως της Αστρολογίας, Συνοδοί δέ Έκλλησιαστικα'ι νά άποδοκιμάζουν 

και να αφοριίουν τους ασχολούμενους με αυτήν. 'Ο «Όνώριος έξέδωκε νόμον 

περί έξώσεως τών μαθηματικών εκ τής Ρώμης καί πυρπολήσεως τών βιβλίων 

αυτών» Κατα τον Ιουστινιάνειον κώδικα «άπηγορεΰετο ή άσκησις τής 

μαθηματικής», ή διάταξις δέ αυτή έπαναλαμβάνετο καί κατά τούς μεταγενε¬ 

στέρους αιώνας. Έλαμβάνοντο ακόμη καί δραστικώτερα κατ’ αυτών μέτρα, 

διότι τα μεν βιβλία των έκαίοντο αυτοί δέ άπεμιακρύνοντο, πολλάκις έκ τών 

πόλεων . Επίσης η εν Λαοδικείρ: Σύνοδος, άπηγόρευεν εις τούς ίερεΐς καί 

τούς κληρικούς έν γένει νά γίνωνται μαθηματικοί, διότι ούτοι ήσχολοϋντο 

μέ την Αστρολογίαν. Ό σχετικός κανών γράφει επί λέξει τά εξής : «Ού δει 

ιερατικούς η κληρικούς, μάγους η επαοιδούς είναι, ή μαθηματικούς ή ποιεΐν 
τά λεγόμενα φυλακτήρια άτινά έστι δεσμωτήρια τών ψυχών αυτών» 3. 

Κατά τής τοιαύτης χρησιμοποιήσεως τών φαινομένων τού ουρανού υπό 

τών αστρολόγων — οίτινες συχνά ώνομάζοντο καί μαθηματικοί — διεξήγα- 

γον αγώνα συνεχή οί Πατέρες τής Εκκλησίας καί άλλοι σοφοί τού Βυζαν¬ 

τίου, μάλιστα μέχρι τοιοΰτου σημείου, ώστε νά δημιουργηθή ή έντύπωσις 

οτι ουτοι είναι εν γένει κατά τής καλλιέργειας τής έπιστήμης καί τής έρεύνης 

τής φΰσεως, ιδίως δέ τής σπουδής τών φαινομένων τού ουρανού. Θά άναφέ- 

ρωμεν^μερικάς περικοπάς δηλωτικάς τής τοιαΰτης πολεμικής, αλλά καί τού 
σκοπού εις τον οποίον αύτη άπέβλεπεν. 

Ο Κύριλλος 'Ιεροσολύμων γράφει : «Μήτε άστρολογίαις, μήτε όρνεο- 

σκοπιαις, μήτε κληδόσι πρόσεχε, μήτε ταΐς μυθώδεσι τών Ελλήνων μαντείαις, 

φαρμακείαν καί έπαοιδίαν καί τά νεκρομαντειών παρανομώτατα πράγματα 

μηδε μέχρις ακοής παραδέχου» (ΡΟ, 33, 501). 'Ο σύγχρονός του Έπιφάνιος 

Κύπρον άποκηρΰσσει (ΡΟ, 24, 3) «μαγείαν καί φαρμακείαν, αστρονομίαν, 

κληδονισμούς...», έννοών, προφανώς, διά τής λέξεως Αστρονομία την 

Αστρολογίαν. Καί ο Κνρηνης Συνέσιος επικρίνει τούτους γράφων: «Ούτως 

όρώσι σοφοί το μέλλον οί μέν άστρα είδότες καί άλλοι τά πυρσάα καί διάτ- 

τοντα, οί δέ έν σπλάγχνοις αυτά άναγνόντες...» (ΡΟ, 66, 1284). Ό δέ Αλε¬ 

ξάνδρειάς Ευσέβιος δριμεως κατηγορεί «τούς μυθολόγους καί περιέργους... 

καί αστρονόμους» (ΡΟ, 86, 422). Ό ιερός Χρυσόστομος γράφει : Γενεαλο- ^ 

γίαις καί μαντείαις καί άστρολογίαις... άς παρελάβου παρά Ελλήνων καί 

ΚναπιβαοΙιεΓ-Σωτηριάδου, Ένθ’ άν., τόμος Β', σ. 442. 
2Κουκουλέ Φ., Ένθ’ άν., Α' II, σ. 144. 

3 Εις τήν Διδαχήν έξ άλλου τών Δώδεκα Αποστόλων (Κεφάλ. I) άναγινώσκο- 

μεν: «Τέκνον μή γίνου οϊωνοσκόπος... μηδέ μαθηματικός... έκ γάρ τούτων απάντων 
ειδωλολατρεία γίνεται*. 
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Ιουδαίων μή πρόσεχε» (ΡΟ, 59, 564). Δριμύτερος είναι ό Γρηγόριος ό 

Θεολόγος, δστις εις ενα λόγον του γράφει (ΡΟ, 36, 557) τά εξής : «Άσία 

δέ ήν αύτφ τό τής άσεβείας διδασκαλεΐον, όση τε περί αστρονομίαν καί τάς 

γενέσεις καί φαντασίαν προγνώσεως τερατεύεται, καί τήν επομένη ν τούτο ις 

γοητικήν». Ούτος δέ θεωρεί, καί ορθώς, τήν Ασίαν ώς πατρίδα εις τήν 

οποίαν άνεπτύχθη ή ψευδεπιστήμη τής Αστρολογίας. Καί ό Ιωάννης δ3 ό 

Φιλόπονος ήγωνίσθη εναντίον τών άποκρύφων επιστημών. 

Ή εις πλεΐστα σημεία τών δημοσιευμάτων μερικών Πατέρων τής Εκκλη¬ 

σίας έπίθεσις εναντίον τής Αστρονομίας καί τών Μαθηματικών, δταν μελε- 

τήσωμεν βαθύτερον τό πράγμα, θά ίδωμεν δτι δέν στρέφεται κατά τής 

καθ’ αυτό επιστημονικής έρεύνης τών ουρανίων φαινομένων ή τής σπουδής 

τών σχημάτων καί τών αριθμών. Στρέφεται εναντίον εκείνων οί όποιοι 

προχωρούν πέραν τών έκ τής εμπειρίας δεδομένων καί ζητούν νά συ ναγά¬ 

γουν γενικώτερα συμπεράσματα, τά οποία έπεκτείνουν εκεί δπου δέν δόναν- 

ται νά εφαρμοσθούν. Θά άναφέρωμεν δύο τοιαύτα αντιπροσωπευτικά παρα¬ 

δείγματα. 

'Ο Μέγας Βασίλειος άποκαλεΐ τήν Αστρονομίαν «πολυάσχολον ματαιό¬ 

τητα» καί θά ένόμιζε κανείς δτι όντως αυτός είναι ό αντικειμενικός του σκο¬ 

πός. Εν τούτοις δέν έχει ούτως τό ζήτημα, όπως ευκόλως πληροφορείται ό 

αναγνώστης δταν παρακολουθήση τήν δλην έννοιαν τής σχετικής περικο¬ 

πής ’. Έπί πλέον είναι παγκοίνως γνωστόν καί γενικώς άνεγνωρισμένον οτι 

ο σοφός ούτος Πατήρ ήσχολήθη καί εισέδυσε τόσον βαθέως εις τήν μελέτην 

αστρονομικών, φυσικών, βοτανικών, μαθηματικών κλπ. θεμάτων, ώστε νά 

προκαλή τον θαυμασμόν καί τών συγχρόνων ερευνητών ή πολυμάθειά του 

καί ή βαθύτης τής σκέψεώς του καί τής κρίσεώς του καί τό αΰστηρώς έπι- 

στημονικόν πνεύμα, τό οποίον παρουσιάζουν αί παγκοσμίως γνοοσταί όμιλίαι 

του εις τήν Έξαήμερον. Ό ίδιος δέ, ώς καί προηγουμένως εΐπομεν, τονίζει 

δτι: « Αναγκαΐαι προς τον ανθρώπινον βίον αί από τών φωστήρων σημειώ¬ 

σεις, εαν γαρ μη τις πέρα τού μέτρου τά απ’ αυτών σημεία περιεργάζηται». 

Ευρίσκει δέ συχνά ευκαιρίας νά διδάξη τό ακροατήριου του, λαμβάνω ν 

αφορμήν από τάς κινήσεις ή όψεις τών ουρανίων σωμάτων.Ή παρατήρησις, 

λέγει, τών φάσεων τής Σελήνης, δύναται νά βοηθήση τον άνθροοπον διά νά 

βαδίση προς ηθικήν τελειότητα. «Έκ τού κατά τήν Σελήνην θεάματος, γρά¬ 

φει, παιδεύεσθαι ημάς τά ήμέτερα, καί τής ταχείας τών άνθριοπίνων περι¬ 

τροπής λαμβάνοντας έννοιαν, μή μέγα φρονείν ταίς εύημερίαις τού βίου, μή 

άπαγαλλεσθαι δυναστείαις, μή έπαίρεσθαι πλούτου άδηλότητι, περιφρονείν 

τής σαρκός περί ήν ή άλλοίωσις, έπιμελεΐσθαι δέ τής ψυχής ής τό αγαθόν 
έστιν ακίνητον» (ΡΟ, 29, 142). 

■Μεγάλου, Βασιλείου 'Ομιλίαι εις τήν Έξαήμερον (ΡΟ, 29, 10-11). 
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Ες άλλου ό / ρηγόριος 6 Θεολόγος εις τον επιτάφιον λόγον επί. τώ θα- 

νάτφ του αδελφού του Καισαρίου, ιατρού, γράφει μεταξύ των άλλων δτι ό 

άποθανών εϊχεν ύποστή παν είδος παιδεΰσεως και έγνοόριζεν, όχι μόνον δσα 

οί «της αυτής ηλικίας αλλά και των πρεσβυτέρων και παλαιοτέρων», ΰπερέβη 

δέ καί φιλόπονους σπουδαστάς. Καί προσθέτει: «Γεωμετρίας μέν γε καί Α¬ 

στρονομίας καί τής επικινδύνου τοΐς άλλοις παιδεΰσεως, δσον χρήσιμος έκλε- 

ςάμενος, τούτο δε ήν εκ τής των ουρανίων εύαρμοστίας καί τάξεως τον 

δημιουργόν θαυμάσαι, δσον βλαβερόν ταΰτης διέφυγεν" ού τή φορά των 

άστρων διδους τά όντα καί τά γινόμενα, ως οί την όμόδουλον εαυτοίς κτίσιν 

έπανισταντες τφ κτίσαντι, Θεφ δέ καί τάλλα πάντα, ώσπερ είκός άνατιθείς 
καί την τούτων κίνησιν» (ΡΟ, 35, 761). 

Έκ τούτων είναι πλέον ή εμφανές δτι Γρηγόριος ό Θεολόγος, οχι μόνον 

δεν περιεφρόνει την επιστήμην, ιδία δέ την Αστρονομίαν καί Γεωμετρίαν, 

αλλ έτόνιζε και την αξίαν την όποιαν ή επιστημονική έρευνα καί γνώσις 

προσκομίζει εις τον άνθρωπον, δταν αυτή παραμένη εντός τού πεδίου εις τό 

όποιον δυναται να έχη εφαρμογήν καί δέν κάμνει αυθαιρέτους γενικεύσεις. 

Εις τήν ώς άνω δέ περικοπήν βλέπομεν γενικώτερον καί τάς περί τής έκπαι- 

δεύσεως γνώμας τού σοφού Πατρός, δστις ασφαλώς θά είχε συντελέσει εις 

τήν τοιαύτην μόρφωσιν τού αδελφού του Καισαρίου, αφού άλλως τε καί ό 

ίδιος είχε τόσον πολύ σπουδάσει καί μορφωθή από μικράς ηλικίας. 

Επι τού ζητήματος όμως τής προρρήσεως μελλόντων γεγονότων, βάσει 

των θέσεων καί σχημάτων των αστέρων επί τής ουρανίου σφαίρας, είναι 

«ναγκαΐον νά άκούσωμεν, έν συντομίφ πάντοτε, τάς απόψεις καί τήν συλλο¬ 

γιστικήν μέθοδον δύο αδελφών καί σοφών άνδρών, τού Μ. Βασιλείου καί 
τού Γρηγορίου Νύσσης. 

Σχολιάζων ό πρώτος 1 τήν μέθοδον τών άστρολόγων, οί οποίοι λεπτο¬ 

λογούν διά νά προσδιορίσουν τάχα μέ ακρίβειαν, όχι μόνον μοιρών άλλα καί 

μέ προσέγγισιν λεπτών καί δευτερολέπτων τού τόξου τάς θέσεις τών αστέ¬ 

ρων, διά νά συναγάγουν δήθεν μέ απόλυτον βεβαιότητα τον μέλλοντα βίον 

διαφόρων ανθρώπων, άποδεικνύει δτι δέν είναι δυνατόν νά προσδιορίση 

κανείς μέ μεγάλην καί απόλυτον ακρίβειαν τήν θέσιν τών πλανητών ή τών 

άλλων αστέρων, επομένως είναι αδύνατος ή πρόγνωσις τής τοιαύτης ή τοι- 

αυτης έξελίξεως τού παιδιού. «Ανάγκη γάρ εύρεθήναι, γράφει, τον ωροσκο- 

πούντα αστέρα ού μόνον κατά πόσου δωδεκατημορίου έστίν, αλλά καί κατά 

ποιας μοίρας τού δωδεκατημορίου καί εν πόσφ εξηκοστφ εις ά έφαμεν διαι- 

ρείσθαι τήν μοίραν, ή ίνα τό ακριβές εύρεθή, εν πόσφ εξηκοστφ τών ύποδιη- 

ρημένων από τών πρώτων εξηκοστών. Καί ταύτην τήν ούτω λεπτήν καί άκα- 

Βλέπε καί Κ σ> τ σ ά κ η Δ., 'Ο Μέγας Βασίλειος έναντι τών άστρολόγων, 

«Ακτίνες» 1955, σ. 29 έξ. 
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τάληπτον εύρεσιν τού χρόνου έφ’ έκαστου τών πλανητών άναγκαΐον είναι 

ποιεΐσθαι λέγουσιν, ώστε εύρεθήναι ποταπήν είχον σχέσιν προς τούς άπλ,α- 

νεΐς, καί ποταπόν ήν τό σχήμα αυτών προς άλλήλους έν τή τότε γενέσει τού 

τικτομένου. "Ωστε εί τής ώρας έπιτυχεΐν ακριβώς αδύνατον, ή δέ τού βραχυ- 

τάτου παραλλαγή τού παντός διαμαρτεΐν ποιεί, καταγέλαστοι καί οί περί τήν 

ανύπαρκτον ταύτην τέχνην έσχολακότες, καί οί προς αυτούς κεχηνότες ώς δυ- 

ναμένους είδέναι τά κατ’ αυτούς» (ΡΟ, 29, 129). 

Άλλ’ εις τήν συνέχειαν τής ιδίας του ομιλίας — εις τήν Έξαήμερον — 

εκθέτει μέ περισσήν διαύγειαν σκέψεως, επιστημονικήν έμβάθυνσιν, κρίσιν 

αντικειμενικήν καί πειστικότητα εξαιρετικήν, τάς απόψεις του, τάς οποίας 

παραθέτομεν, άνευ τίνος σχολίου : «Πρώτον μέν ούν εκείνο αυτούς ερωτή- 

σωμεν, εί μή έφ’ έκάστης ημέρας μυριάκις αμείβεται τών αστέρων τά σχή¬ 

ματα ; Εί δέ καθ’ έκαστον άκαριαΐον τού χρόνου επ’ άλλο καί άλλο μεθαρ- 

μόζονται σχήμα, εν δέ ταΐς μυρίαις ταύταις μεταβολαίς, πολλάκις τής ημέρας, 

οί τών βασιλικών γενέσεων αποτελούνται σχηματισμοί, διατί ούκ έφ’ έκάστης 

ημέρας γεννώνται βασιλείς ; ή διατί όλως πατρικαί παρ’ αυτούς είσί βασιλείας 

διαδοχαί, ού δήπου γάρ έκαστος τών βασιλέων παρατετηρημένως εις τό βασι¬ 

λικόν τών αστέρα)ν σχήμα τού ίδιου υιού τήν γένεσιν έναρμόζει. Τις γάρ 

ανθρώπων κύριος τού τοιούτου ; Πώς ούν Όζίας έγέννησε τον Ίιοάθαμ ; 

Ίωάθαμ τον ’Άχαζ, ’Άχαζ τον Έζεκίαν, καί ούδείς έν τούτοις δουλική συνέ- 

τυχεν ώρα γενέσεως; "Επειτα εί καί τών κατά κακίαν καί αρετήν Ινεργη- 

μάτων ούκ έκ τού έφ’ ήμών είσίν αί άρχαί άλλ’ έκ τής γενέσεως αί άνάγκαι, 

περιττοί μέν οί νομοθέται, τά πρακτέα ήμών καί τά φευκτέα διορίζοντες, 

περιττοί δέ και οί δικασταί, αρετήν τιμώντες, καί πονηριάν κολάζοντες. Ού 

γάρ τού κλέπτου τό αδίκημα" ουδέ τού φονέως" φ γε ουδέ βουλομένφ δυνατόν 

ήν κρατεί ν τής χειρός, διά τό αναπόδραστο ν τής επί τάς πράξεις αύτών κατε- 

πειγούσης ανάγκης. Ματαιότατοι δέ πάντων καί οί περί τάς τέχνας πονούμενοι. 

άλλ’ εύθηνήσει μέν ό γεωργός, μήτε σπέρματα καταβάλλων, μήτε δρεπάνην 

θηξάμενος" ύπερπλουτήσει δέ ό έμπορος, καν βούληται, καν μή, τής ειμαρμέ¬ 

νης αύτφ συναθροιζούσης τά χρήματα. Αί δέ μεγάλαι τών Χριστιανών ελπίδες 

φρούδαι ήμΐν οίχήσονται, ού'τε δικαιοσύνης τιμώμενης, ού'τε κατακρινομένης 

τής αμαρτίας, διά τό μηδέν πατά προαίρεσιν ύπό τών άνθροόπων έπιτελεΐσθαι. 

"Οπου γάρ ανάγκη καί ειμαρμένη κρατεί, ούδεμίαν έχει χώραν τό προς αξίαν, 

δ τής δικαιοκρισίας εξαίρετόν έστι. Καί προς μέν έκείνους, επί τοσούτον. Ού'τε 

γάρ ύμεΐς πλειόνων δεΐσθε λόγων παρ’ έαυτών ύγιαίνοντες, δτε καιρός ούκ 

ένδίδο)σι πέρα τού μέτρου προς αυτούς άποτείνεσθαι» (ΡΟ, 29, 132- 133). 

Ό δέ Γρηγόριος Νύσσης, εις ομιλίαν του «κατά τής ειμαρμένης», 

θέλων νά άνασκευάση τήν άντίληψιν δτι οί πόλεμοι, οί σεισμοί καί αί ποι- 

κίλαι καταστροφαί οφείλονται «είς ίδιαζούσας δυνάμεις τών άστρων» ανα¬ 

φέρει διάφορα ιστορικά γεγονότα, όπως π.χ. τον κατακλυσμόν επί Νώε, τήν 
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Σοδόμων εκπύρωσιν καί την εις Έρυθράν καταστροφήν των Αιγυπτίων, διά 

νά άνασκευάση τελικώς διά συντριπτικωτάτου συλλογισμού τάς πλάνας των 

άστρολόγων. Γράφει: «Καν ταΰτα παρέλθωμεν πάντα, ικανά γένοιτο προς 

τήν των λεγομένων μαρτυρίαν, καί οσα ό καθ’ ημάς ιστόρησε βίος. Τις γάρ 

οίικ είδε την μεγαλην τής Βιθυνίας μητρόπολιν ταΐς εξεχούσαις των πόλεων 

εναρίθμιον ; τις αγνοεί τήν πλατείαν καί εύρΰχωρον Θράκην, πώς τήν μέν 

ό πόλεμός τήν δέ ο σεισμός μετά τοΰ πυρός εν άκαρεΐ τοΰ χρόνου άρδην 

έξέτριψε ; πώς ; οι παΐδες έκεΐ, πόσα νήπια ; οι μέσως έχοντες, οι παρήλι- 

κες, ελεύθεροί τε καί δούλοι, κρατούντες καί υποχείριοι, πλούσιοι, πένητες, 

έρρωμένοι, νοσηλευόμενοι πάντες έν μιφ καιρού ροπή κατεφθάρησαν. Πάντας 

επίσης τό πυρ ένεμήθη' πάσιν οί οικοι τάφοι έγένοντο. Ποΰ αί τών άστρων 

εκείνων διαπλοκαί, αι τάς διαφοράς τών βίων τοϊς άνθρώποις όρίζουσαι ; 

Αρα πάσιν εκεινοις μια τών άστρων σύνοδος τάς ώδΐνας τών γενέσεων 

ελυσε, καί πάσιν ό Καρκίνος ώροσκοπών τήν μοίραν επέβαλε ; Καί μήν αί 

μιυρίαι τών ηλικιών τε καί αξιωμάτων διαφοραί τό μή πάντας ά?Δήλοις κατά 

ταυτόν τοΰ γενέσει συνενεχθήναι διαμαρτύρονται. Εϊ οΰν ό μέν τής γενέσεως 

χρονος εκαστφ διάφορος, ή δε τών συμφορών ταυτότης ούδεμίαν παραλλα¬ 

γήν έκ τής κατα την γενεσιν αιτίας έδέξατο, άρα καί διά τούτων τό περί τήν 

πρόρρησιν άπαγές καί ασύστατον διελέγχεται» (ΡΟ, 45, 165) 

Εις ολα τα ανωτέρω θά ήδΰναντο νά προστεθούν καί τά όλίγα, έστω, 

λίαν όμως παραστατικά καί πειστικά, τά οποία γράφει δ Έμέσης Νεμέσιος, 

εναντίον τών πιστευόντων εις τήν αστρομαντείαν. «Οί τή περιφορά τών 

άστρων τήν αιτίαν τών γινομένων πάντων επιγράφοντες, λέγει, οΰ μόνον ταΐς 

κοιναΐς εννοίαις απομαχονται, αλλά καί πάσαν πολιτείαν άχρηστον άποφαί- 

νουσι. Ατοποι μεν γάρ οί νόμοι, περιττά δέ τά δικαστήρια, κολάζοντα τους 

μηδέν αιτίους... Άδικοι δέ καί αυτοί οί αστέρες, τους μέν μοιχούς τους δέ 

φονεας απεργαζομενοι' καί πρό γε τούτων δ δημιουργός αυτών Θεός τήν 
αιτίαν άποφέρεται» (ΡΟ, 40, 741 έξ.). 

1 Οτι δέ ουτος -θέλει τήν επιστημονικήν έκπαίδευσιν καί δτι αΰτη είναι αναγ¬ 

καία διά τήν ολοκληρωτικήν μόρφωσιν του ανθρώπου, φαίνεται σαφώς καί έκ τών 
εξής : « Ο δε διορατικός την ψυχήν, καί διά παιδεΰσεως προς τήν κατανόησιν τών 
ουρανίων κεκαθαρμένος, καταλιπών ταΰτα θι’ ών ευφραίνεται τών άλογωτέρων ή 
αισθησις, προς τήν τοΰ παντός αρμονίαν βλέπει, καί έκ τής εγκυκλίου κινήσεως τήν 

εκ τών εναντίων εύαρμοστίαν επισκοπεί, πώς τή άπλανεΐ περιφορά οί έντός κύκλοι 
προς τό έμπαλιν ανελίσσονται· πώς τά έν αύτοΐς θεωρούμενα τών άστρων πολυειδώς 
σχηματίζεται έν προσεγγισμοΐς τε καί άποστάσεσι, καί ύποδρομαΐς τε καί έκλείψεσι, 
και ταΐς επι τά πλάγια παραδρομαϊς, τήν άδιάλειπτον εκείνην αρμονίαν αεί κατά 
τα αυτά καί ωσαύτως έξεργαζόμενα οις ουδέ τοΰ βραχύτατου τών άστρων ή θέσις 
αθεώρητος περιοράται, αλλά πάντα τήν Γσην παρέχει φροντίδα τοϊς διά τής σοφίας 
επί τά άνω τον νοΰν μετοικίσασι» (ΡΟ, 46, 165). 
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Δ' 

Ή διάκρισις αΰτη μεταξύ επισήμου καί μαντικής επιστήμης, καί εν 

προκειμένα) μεταξύ Αστρονομίας καί Αστρολογίας, συνεχίζεται καί κατά 

τούς μετέπειτα Βυζαντινούς χρόνους. Καλλιεργείται καί διαδίδεται ή πρώτη, 

θεωρούμενη ώς δώρον τοΰ Θεοΰ προς τον άνθρωπον, καταπολεμείται ή δεύ¬ 

τερα ώς συντελούσα εις τήν άπομάκρυνσιν αύτοΰ από τοΰ δημιουργού του 

καί ώς μεταβάλλουσα τήν έλευθέραν του προσωπικότητα εις παίγνιον τής 
τυφλής τύχης. 

Οΰτω βλέπομεν τον κατά τό πρώτον ήμισυ τοΰ Η' αΐώνος άκμάσαντα 

Ίωάννην τον Δαμασκηνόν νά άσχολήται καί μέ τήν επιστήμην τών άστρων, 

νά γράφη επί τών θεμάτων τούτων κατά τρόπον φυσικόν καί εμπίπτοντα 

έντός τοΰ πλαισίου τής αποστολής του ώς θεολόγου. Δέν θεωρεί τήν επιστή¬ 

μην ώς εύρισκομένην εκτός τοΰ κύκλου τοΰ ενδιαφέροντος του, αλλά ζητεί 

καί δΓ αυτής νά καλλιεργήσπ καί νά εξύψωση πνευματικώς τον άνθρωπον. 

Ή σπουδή τής φύσειος, τονίζει πολλαχοΰ, είναι αναγκαία διά νά άναχθή δ 

άνθρωπος είς θεώρησιν τοΰ Δημιουργοΰ διότι, μελετώντες π.χ. τά μεγέθη 

τών ουρανίων σωμάτων «ών τό κάλλος κατανοοΰντες, τήν τοΰ Δημιουργοΰ 

δύναμιν διαβλέπομεν» καί «τον ποιητήν ώς αριστοτέχνην δοξάζομεν». Δίδει 

δέ θαυμασίας καί όντως ακριβείς περιγραφάς ή καί ορισμούς τών διαφό¬ 

ρων φαινομένων. Π.χ. τά φαινόμενα τών εκλείψεων Ήλιου καί Σελήνης τά 

περιγράφει ώς εξής : «Εκλείπει δέ δ ήλιος, τοΰ σώματος τής σελήνης, ώσπερ 

τίνος μεσοτοίχου γινομένου, καί άποσκιάζοντος καί μή έώντος διαναδοθήναι 

ήμΐν τό φως, ό'σον ούν εύρεθή τό σώμα τής σελήνης άποκρύπτον τον ήλιον, 

τοσοΰτον καί ή έκλειψις γίνεται- εί δέ μικρότερόν έστι τό τής σελήνης σώμα, 

μή θαυμάσης- καί δ ήλιος γάρ υπό τινων μέν λέγεται πολυπλασίων τής γης- 

ύπό δέ τών άγίοιν πατέροιν ίσος τή γή καί πολλάκις μικρόν νέφος καλύπτει 

αυτόν ή καί μικρός βουνός, ή τοίχος. Ή δέ τής σελήνης έκλειψις, εκ τοΰ 

άποσκιάσματος τής γής γίνεται- δταν γένηται πέντε καί δεκαταία ή σελήνη, 

καί εύρεθή έξεναντίας κατά τό άκρον κέντρον, δ μέν ήλιος ύπό γήν, ή δέ 

σελήνη υπέρ γήν' άποσκίασμα γάρ ποιεί ή γή, καί ού φθάνει τό ήλιακόν 

φώς φωτίσαι τήν σελήνην, κακεΐθεν εκλείπει» (ΡΟ, 94, 896). 

Δέν δέχεται φυσικώ τώ λόγφ, δτι οί φωστήρες τοΰ ούρανοΰ διοικοΰν 

τά ανθρώπινα. «Οί μέν ούν "Ελληνες, λέγει, διά τής τών άστρων τούτων, 

ήλιου τε, καί σελήνης, ανατολής καί δύσεοος καί συγκρούσεως, φασί πάντα 

διοικεΐσθαι τά καθ’ ημάς. Περί ταΰτα γάρ ή αστρολογία καταγίνεται. Ημείς 

δε φαμέν, δτι σημεία μέν έξ αυτών γίνονται δ'μβρου καί ανομβρίας, ψύξεως τε 

1 Βλ. Τ&Ϊ&ΡΪ5 Β., Βα ρΒίΙοεορΙιίβ Βγζπηίίπβ, Ρ&τίε 1949, ρ. 109. 
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και θέρμης, ύγρότητός τε και ξηρότητος, καί άνεμων καί των τοιοΰτων' των 

δέ ήμετέρων πράξεων ούδαμώς. Ημείς γάρ αυτεξούσιοι υπό του Δημιουργού 

γενόμενοι, κύριοι των ήμετέρων ΰπάρχομεν πράξεων. Εί γάρ έκ τής των 

άστρων φοράς πάντα πράττομεν, κατ’ ανάγκην πράττομεν, ά πράττομεν, τό 

δέ κατ’ ανάγκην γενόμενον ούτε αρετή οΰτε κακία έστίν’ ει δέ μήτε αρετήν, 

μήτε κακίαν κεκτήμεθα, οΰτε επαίνων, οΰτε κολάσεων ΰπάρχομεν άξιοι, εύρε- 

θήσεται δέ καί ό Θεός άδικος, τοΐς μέν αγαθά, τοΐς δέ θλίψεις διδοΰς. 

Άλλ’ ουδέ κυβέρνησιν, ουδέ των έαυτοΰ κτισμάτων ο Θεός ποιήσεται πρό¬ 

νοιαν, εΐ κατ’ ανάγκην άγονται τά πάντα καί φέρονται. Καί τό λογικόν δέ 

περιττόν έν ήμίν έ'σται μηδεμιάς γάρ ό'ντες πράξεως κύριοι, περιττώς βου- 

λευόμεθα’ τό δέ λογικόν πάντως, τής βουλής ήμίν ένεκεν δέδοται* δθεν παν 

λογικόν, καί αυτεξούσιον. Ημείς δέ φαμεν, ότι ούκ αυτά αίτιά τινός είσι 

των γενομενών, οΰτε γενέσεως των γινομένων, οΰ'τε των φθειρομένων 

φθοράς" σημεία δέ μάλλον δ'μβρων τε, καί τής του άέρος μεταβολής» 

(ΡΟ, 94, 892-93). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει καί ή περίπτωσις εκείνη καθ* ήν ό Δαμασκη¬ 

νός ζητεί νά αναίρεση την επικρατούσαν τότε προκατάληψην καί τον μύθον 

«δτι υπό τής βροντής διώκεται δ δράκων, αναλαμβάνεται δέ εις τον αέρα καί 

θανατούται». Γράφει επ’ αυτού : «Έγώ δέ ταύτα άκούσας έγέλασα». Καί 

προσθέτει : «"Οντως σφαλερόν ή αμάθεια. Μέγιστα γάρ βλαπτόμεθα έκ τού 

μή άναγινώσκειν τάς Ίεράς βίβλους καί ερευνάν αΰτάς, κατά τον Κυρίου 

λόγον». "Ακολούθως αναπτύσσει διά μακρών καί κατά τρόπον λίαν παραστα¬ 

τικόν, άπλούν καί έπιστημονικώς ακριβή — λαμβανομένης ύπ’ δψιν τής επο¬ 

χής εις τήν οποίαν έ'ζησε — τό δλον αυτό μετεωρολογικόν φαινόμενου. «Ή δέ 

βροντή δράκοντα οΰ διώκει, άλλ’ αί βρονταί γίνονται εκ του νέφους, δπόταν 

τό νέφος νοτισθέν Ιξ ΰγρότητος έλαυνόμενον δέ υπό τοϋ πνεύματος, ήτοι τού 

άνεμου, όγκωθή» κλπ. (ΡΟ, 94, 1601). Προσθέτει δέ αλλαχού (ΡΟ, 94, 673) 

δτι : «κεραυνός έστιν έλικοειδές πνεύμα κίνησιν ποιούν διάπυρον, καί άνωθεν 

κάτω διά πυρός φλογώδους φερόμενον καί έμπυρίζον κυκλφ». 

Ό Ν· Πολίτης αναφέρει 1 χαρακτηριστικώς δτι έκ των μυθολογουμένουν 

περί τοϋ κεραυνού, δτι δηλαδή ΰπ’ αυτού «διώκεται δράκων», πρώτος μάς 

πληροφορεί ό Ιωάννης ό Δαμασκηνός, είναι δέ άξιον ιδιαιτέρας έξάρσεως 

τό γεγονός δτι δ σοφός οΰτος άνήρ, λίαν εύστόχως άπαντών, αναιρεί μετά 

λόγου τήν ψευδή ταύτην δοξασίαν *. 

Αλλά παρά τήν εκάστοτε γενομένην διαφώτισιν καί τήν πολεμικήν κατά 

τής μυστικής ταύτης επιστήμης, τό γεγονός είναι δτι αΰτη διεδίδετο μεταξύ 

1 Πολίτου Ν., Δημώδεις μετεωρολογικοί μύθοι, Άθηναι 1880, σ. 5. 

2 Κωτσάκη Δ., Μία περιγραφή τής καταιγίδος κατά τούς Βυζαντινούς χρό¬ 

νους, «Αστρονομικά Νέα», Άθήναι 1952, σ. 66 - 67. 
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πολλών, οί δποΐοι καί έδείκνυον πίστιν εις τά υπό τών άστρολόγων λεγόμενα 

καί εξήοτων τήν μέλλουσαν αυτών δράσιν έκ τής τοιαυτης ή τοιαύτης πορείας 

τών αστέρων. Είναι δέ τούτο φαινόμενον, δ'χι μόνον τής εποχής εκείνης, 

αλλά καί άλλων εποχών, καί δή καί τής σημερινής, φαινόμενον τό οποίον δέν 

παρατηρεΐται μόνον μεταξύ τών όλιγωτέρας έπιστημονικής έξελίξεως λαών. 

Εμφανίζεται τούτο έντονον, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω, καί μεταξύ τών μάλλον 
προωδευ μενών λαών καί μάλιστα έν μέσφ εικοστφ αίώνι. 

Κατά τό δεύτερον ήμισυ τής Βυζαντινής περιόδου ή Αστρολογία παρα¬ 

μένει περισσότερον έλευθέρα καί χρησιμοιποείται ενίοτε καί υπό επισήμων 

προσώπων. 'Ως παράδειγμα άναφέρομεν τον αύτοκράτορα Μανουήλ τον Κο- 

μνηνόν (1141 - 1180) δστις ευνοεί τάς αστρονομικός σπουδάς, κυρίως δμως 

θεραπεύει φανερώς τήν Αστρολογίαν. Οΰτος έπί τή γεννήσει του υιού του 

Αλεξίου, αποτείνεται εις τούς άστρολόγους διά νά πληροφορηθή περί τής 

μελλουσης εξελίξεως αυτού, άλλοτε δέ διά νά μάθη περί τής τύχης σοβαρών 

ζητημάτων τής επικράτειας του. Δείγμα τής τοιαυτης συμπεριφοράς του 

Μανουήλ έναντι τών άστρολόγων είναι καί τό δτι δ «Ιωάννης δ Φιλόσοφος 

Καματηρος» συντάσσει εις στίχους καί απευθύνει προς αυτόν ποίημα εκτενές, 

τό πλεΐστον μέρος τού όποιου είναι καθαρώς άστρολογικόν \ Ή τοιαυτη 

δμως συμπεριφορά τού αύτοκράτορος έδημιούργησε, δικαίως, θόρυβον εναν¬ 

τίον αυτού, ώστε νά άναγκασθή οΰτος γραπτώς νά άπολογηθή 2. Μετά ταύτα 

δ Μιχαήλ Ψελλός δ διακεκριμένος οΰτος εργάτης του πολιτισμού, δστις διά 

τήν πολύ μάθε ιάν του παρεβλήθη προς τον Ρ. Βάκωνα καί τον Φρ. Βάκωνα ”, 

συνέβαλεν έξαιρετικά καί εις τήν προαγωγήν τών Μαθηματικών καί τής 

Αστρονομίας, επολέμησε τήν Αστρολογίαν έπετέθη δέ καί κατά του συσπου- 

δαστοϋ του I. Ξιφιλίνου — δ όποιος διέκειτο εύμενώς προς τάς άστρολογι- 

κάς προρρήσεις. 

Αλλά καί βραδύτερον, δταν ή σπουδή τής Αστρονομίας εΰρίσκετο είς 

ακμήν, διακεκριμένοι αστρονόμοι, δπως δ Θ. Μετοχίτης καί δ Ν. Γρηγοράς, 

κατεδίκασαν δριμέως τάς άποκρύφους έπιστήμας. Εΐδικώτερον έν Τραπε- 

ζουντι κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ Γρήγορά, ένεφανίσθη μεταξύ τών ετών 

1 1ο1ΐ3.ηπεί? Κ&πι&ΙβΓΟδ, Εισαγωγή Αστρονομίας (Προς Βασιλέα Εμ¬ 

μανουήλ τον Κομνηνόν περί τά δώδεκα ζφδια, περί πλανήτας, περί απλανείς αστέ¬ 

ρας, περί δέκα νους, περί τά όρια, μερί μορφώσεως, περί τύχης, καί δυστυχίας, περί 
γενεθλίου, περί θεματίου, περί χρόνων ζωής" περί σεισμών, περί βροντών, περί 
κεραυνού, περί τά κλίματα, περί σχηματισμών, περί κομήτας καί έτερα είς πλάτος 
πολλά, έπεξεργασθεϊσα καί έκδοθεϊσα υπό 1) γ. Ιν. IV 6 ί £ 1, Βείρζΐβ- υ Βετίίη 
1908, σ. 142. 

2 ΚΓυπιό&οΙιβΓ-Σωτηριάδου, Τόμος Β', σ. 443. 

5 Τατάκη Β., Θέματα Χριστιανικής καί Βυζαντινής Φιλοσοφίας, Άθηναι 
1952, σ. 177. 
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Δημ. Δ. Κωτσάκη 

1328-1343 μία άστρολογική αίρεσις υπό την επίδρασιν Περσών, οί όποιοι 

κατέφυγον εις την περιοχήν εκείνην. Οΰτοι υπό τό πρόσχημα τής καθαρώς 

αστρονομικής επιστήμης, διέδιδον διαφόρους μΰθους στηριζόμενοι εις τάς 

Οεσεις τοΰ Κρόνου καί του ’Άρεως καθώς καί τάς ήλιακάς εκλείψεις. Ό Γρη- 

γορας γράφει περί αυτών ότι «αγενείς τινάς καί μειραικιώδεις κροτοΰσι 

θορύβους καί ταΰτα των Περσών καί Χαλδαίων μετεΐναι φάσκοντες επιστή¬ 

μην διασΰροντες οΰτω τό τής έπιστήμης χρηστόν». Έάν, έλεγον, εχωμεν 

εκλειψιν Ήλιου καί συγχρόνως σύνοδον Κρόνου καί νΑρεως, «θά ΰπάρξωσι 

καί άνεμων κυκεώνες καί πόλεων καταστροφαί καί άναμοχλευσεις όρέων». 

Εάν^δέ ταΰτα δεν ΰπάρξωσιν «εξ ανάγκης επεται καί κατά χώραν ί'στασθαι 

παν ορος και πόλιν ά'πασαν» ·. Ό Γρηγοράς άνεσκεΰασεν δλα τά μυθεύματα 

ταΰτα, τά όποια θεωρεί «φΰσεως δ'ντα σαφώς άρρωστήματα καί λύρας ώσπερ 

ραγείσης πλημμελή τινα κρούσματα». Τά τερατολογήματα δέ ταΰτα τών 

αστρολόγων, ώς μάς πληροφορεί ό Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος ! «τών ήμι- 

ξήρων φυτών οΰδέν διαφέροντα, εντός μικροΰ χρόνου εξηράνθησαν». 

Εκ τής ανωτέρω, συντόμου μάλλον έκθέσεως, πληροφορείται κανείς 
πλήρως δτι κατά την υπερχιλιετή περίοδον τής ακμής καί ποικιλομόρφου 

δράσεως τοΰ Βυζαντίου, ή μεν Αστρονομία ώς καθαρά επιστήμη καί ώς 

πηγή έμπνεΰσεως διά τήν πνευματικήν άνάτασιν τοΰ ανθρώπου ήτο Ελεύθερα 

νά αναπτύσσεται, οΰ μήν αλλά καί συνιστάτο καί εκαλλιεργείτο. Ή δέ 

’Αστρολογία, ή μυστική καί απόκρυφος αΰτη επιστήμη, ώς δεσμεΰουσα τον 

ελεύθερον άνθρωπον, κατεβλήθη προσπάθεια νά τεθή κατά μέρος καί επολε· 

μηθη υπό πλείστων δσων έκπροσώπων τής Εκκλησίας καί πραγματικών 

εργατών τής αληθούς επιστημονικής ερεΰνης. Τοΰτο είναι φανερόν καί άναν- 

τίρρη^τον. Καί εις έπίρρωσιν τών ανωτέρω θά παραθέσωμεν τήν γνώμην 

ενός έκ τών ειδικών ερευνητών τής περιόδου ταΰτης, τοΰ καθηγητοΰ καί 

ακαδημαΐκοΰ κ. Φ. Κουκουλέ, δ οποίος τονίζει τά εξής 8 : «Κρίνομεν σκόπι¬ 

μου νά εΐπωμεν δτι οί Βυζαντινοί εγνώρισαν δυο είδη μαθηματικών, τά 

επιστημονικά τών οποίων ή διδασκαλία έπετρέπετο, άφ’ οΰ, ώς λέγει ό Γρη- 

γόριος ό Νυσσης (ΡΟ, 46, 181), δι’ αυτής, «θήγεται προς αρετήν ή διά¬ 

νοια καί διά τοΰ άριθμοΰ κατανοεΐται ή αλήθεια», καί τά απόκρυφα, άτινα 

αυστηρώς άπηγορεΰοντο’ ή αστρονομία π.χ. έφ’ όσον έξήταζε τάς κινήσεις, 

τά μεγέθη καί τάς απ’ άλλήλων αποστάσεις τών ουρανίων σωμάτων, έδιδά- 

σκετο, όταν όμως κατηντα αστρολογία, ΰποστηρίζουσα δτι ή τΰχη τοΰ άνθρώ- 

Μητροπολίτου (μετέπειτα Αρχιεπισκόπου) Χρύσανθού 
'Η Εκκλησία Τραπεζοΰντος, Άθήναι 1938, σ. 358-359. 

2 Αυτόθι σ. 359. 

8 Κουκουλέ Φ., ’Ένθ’ άν., Α' I, σ. 125. 
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που έξαρτάται εκ τών άστρων, τότε έθεωρείτο απόβλητος καί κατεδιώκετο. 

"Οταν λοιπόν «ναγινώσκωμεν εις διάφορα κείιιενα δτι άπηγοοεΰοντο τά μαθη¬ 

ματικά καί κατεδιώκοντο οί μαθηματικοί, ών ζητείται ή καταστροφή τών 

βιβλίων, δέον νά έχω μεν ΰπ’ ό'ψιν δτι περί τών απόκρυφα) ν μόνον μαθημά¬ 

των καί τών αστρολογίαν πρόκειται». 

» 
ί 

Ε' 

Άναμφιβόλως ή περισσότερον θετική συμβολή τών Βυζαντινών εις τήν 

καλλιέργειαν καί προαγωγήν τής Αστρονομίας, δπως καί τών Μαθηματικών, 

> έσημειώθη από τής εποχής τών Παλαιολόγων καί εντεύθεν. Τοΰτο βεβαιώ¬ 

νουν όμοφώνως ολοι οι αντικειμενικοί έρευνηταί τής περιόδου ταΰτης τής 

ιστορίας. Μία νέα εποχή άνθήσεως τών επιστημών εμφανίζεται εις τό πνευ¬ 

ματικόν τοΰτο λίκνον τής πεπολιτισμένης άνθρωπότητος. Καί ή άνθησις 

αΰτη προχωρεί συνεχώς καί μέ μεγαλύτερον ρυθμόν παρ’ δλον δτι, τό λίκνον 

- απειλείται νά καταστραφή από παντοίας επιθέσεις βαρβάρων λαών ή καί 

φθονοΰντιον φίλιον καί φαινομενικών προστατών. Κατά τήν περίοδον αυτήν 

παρουσιάζονται πολλοί καί διακεκριμένοι επιστήμονες καί έρευνηταί οί 

οποίοι τιμούν καί λαμπρύνουν τήν Χριστιανικήν Ανατολήν. Ό ΚηιηιόαοΙιεΓ 

γράφει διά τήν Αστρονομίαν καί τά Μαθηματικά τά έξης : «Ό Νικηφόρος 

Βλεμμΰδης, Γεώργιος Παχυμέρης, Θεόδωρος Μετοχίτης καί προ παντός ό 

Νικηφόρος Γρηγοράς, δεν έπραξαν όλιγοκερα έν τφ περιωρισμένφ τοΰ 

Βυζαντίου κΰκλφ υπέρ τών εμπειρικών καί φυσικών ερευνών ή δ Ρογεΐρος 

Βάκων (Κ.Ο&6Γ Βεοοπ) έν τή Δύσει» '. 'Ως γνωστόν δέ δ Ρογ. Βάκων 

, (1214- 1294) άποκληθείς «θαυμάσιος διδάσκαλος» (άοοίοΓ εκϋιηίΓαβίΙΐδ) 

θεωρείται δ εισηγητής τοΰ πειράματος εις τήν έρευναν τής φΰσεως καί γενι- 

κώτερον ώς διακεκριμένος φυσιοδίφης, δστις συνέβαλεν εξαιρετικά εις τήν 

προαγωγήν καί τήν άναγέννησιν τών επιστημών. Εΐχε λοιπόν κατά τήν ιδίαν 

εποχήν — διότι προγενεστέρως ή Δΰσις εΰρίσκετο εις π?νήρη πνευματικήν 

νάρκην * — τό Βυζάντιον καί θετικήν επιστήμην έν ακμή καί θά έσημειοΰντο 

. ^ έν αύτφ μεγάλαι εξελίξεις, άλλα δυστυχώς ΰπέκυψεν εις τά κτυπήματα τών 

εχθρών καί τά προδοτικά φιλήματα τών ομοθρήσκων. Ή έπίθεσις δέ έναν- 

τίον τοΰ Βυζαντίου έξηκολοΰθησε καί μετά ταΰτα, καί δή μέχρι τών αρχών 

■4 

Ι’ 
4 

■·)τί 

1 
■.;?ϊ 

ΐ 
•I 

ί 

1 ΚτυταθαοΙιβΓ-Σωτηριάδου, Ένθ’ άν., τόμος Β', σ. 47 καί γερμ, 

πραιτό τύπον, σ. 437. 

2 «Άπό τής πτώσεως της Ρώμης 5ος αιών, γράφει (’Ένθ’ άν., σ. 45) ό καθη¬ 

γητής Κ. Μαλτέζος, μέχρι τέλους τοϋ 11ου ή Δΰσις διετέλει έπιστημονικώς έν χειμε- 

ρίφ νάρκη». 

ΕΠΕΤΗΡ1Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ~Ενος ΚΔ' 15 

ί 
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τού Κ' «ίώνος καί έτέθησαν εις ενέργειαν πλείσται όσαι μέθοδοι όπως 

μειωίΙτί εις τό έλάχιστον ή αξία τής επιστημονικής αύτοΰ συμβολής καί, ει 

δυνατήν, έξαφανισθή ή φωτεινή εκείνη και πλούσια εις ποικίλον πνευματικόν 

πεοιεχόμενον Ελληνοχριστιανική περίοδος τής Ιστορίας '. ^ 

Ιό δίκαιον όμως καί. τό αληθές, αν προς καιρόν τίθενται κατά μέρος 

καί παραμένουν άγνωστα, έν τοΰτοις έρχεται στιγμή κατά την οποίαν θριαμ¬ 

βεύουν. Ό χρυσός, τά πολύτιμα μέταλλα καί τά μεγάλης αξίας στοιχεία, εύρί- 

σκονται κατά κανόνα εις τό βάθος καί χρειάζεται νά άνασκάψωμεν τό έδαφος 

διά νά τά άνεύρωμεν, έν άντιθέσει προς τά χωρίς αξίαν τά όποια άφθονοϋν 

εις τήν επιφάνειαν καί χρωματίζουν αυτήν. Αί έπιπόλαιαι έρευναι, αί θορυ¬ 

βώδεις συζητήσεις καί κρίσεις ευκόλως γίνονται, ταχέως διαδίδονται καί 

συνήθως φαίνεται ότι αΰταί δίδουν τον τόνον εις τήν ζωήν, ούχί δέ σπανίως ? 

δημιουργούν άποπνικτικήν ατμόσφαιραν. "Ερχεται όμως ή αντικειμενική καί 

συστηματική έρευνα ή οποία εισδύει εις τό βάθος, εξετάζει τά γεγονότα αντι¬ 

κειμενικούς, διαλευκαίνει τά ζητήματα καί παρουσιάζει ώλοκληρωμόνην τήν 
αλήθειαν — αποδίδει επομένως τό δίκαιον. 

Καί ακριβώς τό καταστάλαγμα τής επιπόνου καί συστηματικής μελέτης έ* 

των ειδικών, ταΰτην τήν άλήθειαν διαπιστώνει : "Οτι τό Βυζάντιον έδημιούρ- 

γησε πολιτισμόν Ιξαιρετικόν. Πολιτισμόν ό'χι μονόπλευρον ή περιοριζόμενον 

είς μερικός μόνον πλευράς τής κοινωνικής ζωής, άλλα πλήρη καί ώλοκληρω- 

μένον. Πολιτισμόν δ'στις φέρει σαφή τά δείγματα τής άρτιότητος, τής υγείας 

καί τής όλότητος. Αί Ιργασίαι διακεκριμένων μελετητών τής ιστορίας ήμετέ- 

ρων καί ξένων 9, αΐτινες είδον — καί συνεχώς βλέπουν — τό φως τής δημο- 

1 Δείγμα δέ τής κατά τούς μετέπειτα χρόνους ακολουθηθείσης τακτικής εκείνης 
είναι καί ή μεγάλη καί άδικος πολεμική τήν οποίαν έκαμε βραδύτερον, δ κατά τά 
άλλα τόσον διακεκριμένος Ιστορικός Ε. Οΐόόοη, δστις είς τήν ιστορίαν του περί τής 
«Παρακμής καί πτώσεως τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας» (Ε. ΟίΒΒοπ, Ι)σο- 

Ηπβ 3γκϊ Ρ&1Ι οί Πιε Κοπιεπ Επιρίτε, Υοΐ. I - VI, Εοπάοπ 1776 - 1788) θεωρεί 
υπεύθυνον αυτής τόν πρώτον Χριστιανισμόν. Εκφράζεται σαρκαστικώς δι’ αυτόν 
αλλά «τό χειρότερον έξ όλων είναι, όπως γράφουν οί σημερινοί του ομοεθνείς, δτι ή 
αντικειμενική καί ήρεμος κρίσις του ενίοτε άμαυροΰται εκεί οπού αναμιγνύονται αί 
προκαταλήψεις του καί αί προτιμήσεις του». (Ε ν ε τ γ ηι Ά π’ 5 Εηογε1ορ32<ϋ&, 

σάίΙΟΓ 133'' Κ ί ά £ ιν & γ, 3Γά εά. (1950) νοί. 6, σ. 387). Καί ό γνωστός “Αγγλος 
Βυζαντιολόγος, καθηγητής 8. Κ ιι π ο ί ιπ 3 η, άναγνοορίζων τήν μεγάλην αυτήν 
αδικίαν, έγραψε τά έξης : «Ό Ο-ίΒόοπ, μολονότι ήταν μεγάλος ιστορικός, δεν ήταν 
ωστόσο ένας μεγάλος Ιστορικός τής μεσαιωνικής Ελλάδος. Θά ήμπορούσαμε νά τόν 
άποκαλέσωμε Ρωμαΐον... "Αν καί θαύμαζε τήν κλασσική Ελλάδα, ποτέ του δεν 
καταλαβε τό Ελληνικόν πνεύμα. Καταφρονούσε τούς Βυζαντινούς θεωρώντας τους 
σάν "Ελληνας πού σφετερίσθησαν τήν κληρονομιάν τής Ρώμης» (Κιιποΐηιαπ 8., 

“Αγγλοι Ιστορικοί τής μεσαιωνικής καί σύγχρονης Ελλάδας, Άγγλοελληνική Έπι- 

θεώρησις, “Αθήναι 1946, σ. 106 - 107). “ 

2 Είναι καταπληκτικώς τεραστία ή άναπτυχθεΐσα εσχάτως επιστημονική κίνη- 

σιότητος, υπογραμμίζουν τήν ανωτέρω διαπίστωσιν. «Τό Βυζάντιον, γράφει 

ό Γάλλος Βυζαντινολόγος ΟΚ Βίεΐιΐ, έδημιοΰργησε λαμπρόν πολιτισμόν τόν 

λαμπρότερον ϊσως πού έγνώρισεν ό Μεσαίων, τόν μόνον ασφαλώς πού είδε 

τό φώς μέχρι τοϋ 1100 είς τήν Χριστιανικήν Ευρώπην. Ή Κωνσταντινού¬ 

πολή ύπήρξεν επί αιώνας ή μόνη μεγάλη πόλις τής Χριστιανικής Ευρώπης 

καί τό μεγάλε ιόν της ήτο άσΰγκριτον. Μέ τόν πνευματικόν καί τεχνικόν πολι¬ 

τισμόν του τό Βυζάντιον έξήσκησε εύρεϊαν έπίδρασιν εις τούς γύρω του 

λαούς. Καί σήμερον ακόμη τά μνημεία πού σώζονται, τά μεγαλοπρεπή έργα 

τής τέχνης άρκούν νά δείξουν ποιον ητο το μεγα?είον τής Βυζαντινής 

τέχνης» ’. Καί είς άλλο σημεΐον, προκειμένου νά έξάρη τό εκπολιτιστικόν 

έργον τοϋ Κυρίλλου καί τοϋ Μεθοδίου μεταξύ τών Σλαύων, γράφει {σ. 17) : 

«"Ολα τά βάρβαρα φύλα έγίνοντο πραγματικοί λαοί... καί δι ολην την ανα¬ 

τολικήν Ευρώπην τό Βυζάντιον ήτο αληθώς ό μεγάλος παιδαγωγός, ό μεγά¬ 

λος μύστης!» 

Ύπεστηρίχθη είς τό παρε?ά)όν, καί μάλιστα υπερβαλλόντως, ή άποψις 

δτι μεγάλη παρακμή τών επιστημών έσημειώθη τότε καί ή νόθος κόρη τής 

Αστρονομίας, ή Αστρολογία, άνεπτύχθη είς μέγαν βαθμόν, ήλαττώθη δέ τό 

ένδιαφέρον καί ή πίστις τών ανθρώπων είς αυτήν, όταν ήρχισαν νά καλλιερ¬ 

γούνται έντατικώτερον καί νά αναπτύσσωνται συστηματικώτερον αί θετικαί 

έπιστήμαι. Άπεδίδετο δέ έν μέρει, εμμέσως, ένίοτε δέ καί αμέσως, μομφή 

κατά τού Βυζαντίου διά τήν κάμψιν τών επιστημών καί τήν στροφήν πολ¬ 

λών ανθρώπων είς τήν αστρομαντείαν. Καί ή μέν κάμψις καί παρακμή τών 

επιστημών, δπως έτονίσθη καί είς τήν εισαγωγήν, εϊχεν αρχίσει πολύ πριν ή 

έμφανισθή είς τό προσκήνιον τής ιστορίας δ Χριστιανισμός, ακριβώς δέ ή 

ζύμωσις τής άνθρωπότητος μέ τήν νέαν διδασκαλίαν συνετέλεσαν ώστε νά 

δημιουργηθή ή χιλιόχρονος δημιουργική πολιτιστική εργασία, όμοίαν τής 

οποίας δέν έχει νά παρουσιάσω μέχρι σήμερον ό κόσμος. "Οσον αφορά δέ 

εις τήν διάδοσιν τής Αστρολογίας, καί τόν περιορισμόν τοϋ πεδίου δράσεοός 

της σύν τη εξελίξει τής καθαράς επιστήμης, τό θέμα είναι γενικώτερον καί 

θά πρέπει νά έξετασδή έν συναρτήσει καί προς άλλα κοινωνικά φαινόμενα, 

πράγμα τό οποίον κεΐται έκτος τοϋ πεδίου τής παρούσης έρεύνης. 

Πάντως, αν ρίψωμεν εν βλέμα είς τήν ιστορίαν τής Εΰροόπης καί τής 

Αμερικής τών τελευταίων αιώνων, καθ’ οϋς έ’χομεν καταπληκτικήν όντως 

αις γύρω από τήν έρευναν τού Βυζαντίου. Θά ήρκει δέ μόνον νά άναφέρη κανείς 
τά ονόματα διαπρεπών Βυζαντινολόγων, ώς τών: ΚπιιπΒίίοΙίεΓ, Όΐβΐιΐ, ναδίΐϊεν, 

ΒτεΙιίεΓ, Οεΐζει-, Όοΐ£ει·, Κυηοίηΐ3η, Μοδδ, Όνοι-ηΠί, Οοΐιεπ, ΜεΓΟ&ίί, ΜΠΙεί 
καί έκ τών ήμετεροη1 2 τούς : Κ. “Αμαντον, Φ. Κουκουλέν, 2. Κουγεαν, Α. Ορλάν- 

δον, Γ. Σωτηρίου, Ν. Τωμαδάκην, Δ. Ζακυθηνόν κλπ. 
1 Βίεΐαΐ Ο Η., Εεε £Γ&ηάδ ρτοθΐέπτεδ άε ΠιΐδΐοΪΓε Βγζ3ηΗηε, Ραπε 1943, 

ρ. 173- 174. 
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ανάπτυξιν ιών επιστημών καί μεγάλην κατάκτησιν τέως αγνώστων περιοχών 

τοϋ επιστητού, θά ίδωμεν δτι και αι απόκρυφοι επιστήμαι, ιδία δέ ή Αστρο¬ 

λογία, δεν έπαυσε νά άσκή ισχυρότατην επίδρασιν μεταξύ πολλών εκ των 

μέτριας άναπτύξεως, αλλά και τών περισσότερον μορφωμένων. Κατά καιρούς 

δέ δημοσιεύονται στατιστικοί κυκλοφορίας βιβλίων, έκ τών οποίων πληρο¬ 

φορούμενα οτι ο αριθμός τών επιστημονικών η καί εκλαϊκευτικών αστρονο¬ 

μικών έργων είναι κατά πολύ μικρότερος τού αριθμού τών άστρολογικών, τά 

όποια αγοράζονται καί μελετώνται μέ άπληστον ενδιαφέρον από τον πολύν 

κόσμον. Αποδειξιν δε τούτου αποτελεί καί ή εμφάνισις εις τον καθημερινόν 

και περιοδικόν τύπον σελίδων και στηλών με τοιούτου είδους δημοσιεύματα 

(ωροσκόπια κλπ.). Ή ναζιστική Γερμανία είχε περί πολλού την Αστρολο¬ 

γίαν, παρετηρεϊτο δέ τότε έκεΐ μεγάλη διανοητική καί πνευματική κατάπτω- 

σις Αλλα και μεταπολεμικώς, διά νά άναφέρωμεν έν μόνον, γεγονός, οί 

ειδικοί υπολογίζουν οτι : 6.000.000 Αμερικανοί διακινδυνεύουν κατ’ έτος 

τήν σταδιοδρομίαν των καί τήν ευτυχίαν τής οικογένειας των, διότι δίδουν 

πίστιν εις τούς άστρολόγους, οί όποιοι τον τελευταΐον καιρόν έχουν φθάσει 

τον αριθμόν 20.000 ! Οί πιστεύοντες εις τήν Αστρολογίαν, εκτός τών άλλων 

«κανονίζουν τήν τεκνοποιίαν άναλόγως τής μελλοντικής συζυγίας ώρισμένων 

πλανητών» 8, υπάρχουν δέ καί περιπτώσεις καθ’ άς μητέρες προέβησαν εις 

καισαρικήν τομήν, μήπως τυχόν τό παιδί των δεν γεννηθή τήν ήμέραν, τήν 

ώραν καί τά λεπτά τής ώρας πού καθώρισεν ό άστρολόγος ! 

Τά γεγονότα ταΰτα μαρτυρούν αναμφίβολος — έκτος τών άλλων — καί 

τήν βαθυτέραν τάσιν καί τον εσώτερον πόθον τού ανθρώπου, δπως έξαρτηθή 

από κάτι τό όποιον δέν σχετίζεται μέ τον τεχνικόν πολιτισμόν καί ούτε δύνα- 

ται νά προσφερθή από αυτόν. Όρθώς δέ έλέχθη δτι ή άπωτέρα αιτία τής 

προς τήν Αστρολογίαν στροφής πολλών είναι δτι «ό άνθρωπος, παρά τάς 

τεχνικάς καί άλλας προόδους παραμένει ό περιδεής πρωτόγονος ό όποιος αδυ¬ 

νατεί νά έξηγήση πολ?,ά απ’ δσα συμβαίνουν γύρω του καί ατενίζει μέ τρό¬ 

μον τό μέλλον του». Αιτία, επομένως, βαθυτέρα είναι, ούχί μόνον ή μή εντα¬ 

τική επιστημονική καλλιέργεια καί διαφώτισις τού άνθριοπου, άλλ’ ή μή ταυ¬ 

τόχρονος καί παράλληλος πρόοδος τού πνευματικού πολιτισμού εις τρόπον 
ώστε νά αναπτύσσεται άρμονικώς ό δλος άνθρωπος. 

Εις τό Βυζάντιον, δπως συμβαίνει εις δλας τάς έποχάς, έγιναν άναμφι- 

1 Είς το στρατηγεΐον τοΰ Ηΐίΐστ ύπηρέτουν έπισήμως τοιούτου είδους άστρολό- 

γοι — μεταξύ δέ τούτων καί ό φυσικός Όγ. \ν. Ρ0Ηγ6Γ, οστις διωρίσθ-η καί καθηγη¬ 

τής τοϋ Πανεπιστημίου. (Βλ. Κυΐρστ Ο., Οστηι&η Α8ίτοηοηιγ άιιπη§; Πιε Ύνάτ, 

Ρορ. ΑδΙτοηοπιγ 1946, ρ. 263 -287 καί Πεντελικοΰ Κ., 'Η επιστήμη κάτω 
άπό τό Χιτλερισμόν, «Ακτίνες» 1947, σ. 32-34). 

2 Πεντελικοΰ Κ., Πολιτισμός καί... Αστρολογία, «Ακτίνες» 1953, σ. 
447-449. 

*&.· 

βόλως ύπερβολαί καί παρεκκλίσεις, αί όποϊαι μειώνουν αλλά δέν αμαυρώνουν, 

ούτε καν επισκιάζουν αίσθητώς τήν λαμπρότητα καί τό μεγαλεϊον αυτού. 

Διότι ή Βυζαντινή περίοδος έχει νά παρουσιάση ένα πολιτισμόν μεγαλειώδη 

καί πολύπλευρον, τον όποιον θαυμάζουν άνεπιφυλάκτως οί σημερινοί βαθεϊς 

ιστορικοί έρευνηταί. Εις τον τομέα τής επιστήμης, υπό τήν στενοτέραν αυτής 

έννοιαν, εάν δέν παρουσίασε μεγάλας πρωτοτυπίας καί ανακαλύψεις δπως ή 

νεωτέρα εποχή — ή οποία υστερεί είς άλλας εκδηλώσεις τής πνευματικής 

δημιουργίας — όμως, διετήρησε ζηλοτύπως επί χίλια καί πλέον έτη καί έκαλ- 

λιέργησε τήν άρχαίαν κληρονομιάν. Κάθε εποχή, ως γνωστόν, έχει τά προ- 

βλήματά της, εκείνα τά όποια ή ιδία δημιουργεί, άλλα καί εκείνα τά όποια 

άφ’ εαυτών ανακύπτουν. Καί τά μέν καί τά δέ, θά πρέπει θαρραλέως καί 

θετικώς νά τά άντιμετωπίζη. Ασφαλώς, διά πολλά τοιαύτα ζητήματα, οί 

πνευματικοί ήγέται τού Βυζαντίου άνέλαβον μετά παρρησίας, αντικειμενικό¬ 

τητας καί άποφασιστικότητος τήν μελέτην των καί τήν λύσιν των. 

Μεταξύ τών ζητημάτων τούτων ήτο καί ή σχέσις Αστρονομίας καί 

Αστρολογίας. "Οπως δέ έτονίσθη είς τήν αρχήν, τότε «ήτο αδύνατον νά 

εΐπωμεν διά τής μεθόδου τοΰ πειράματος δτι οί αστέρες δέν επιδρούν είς 

τήν ιστορίαν τού ανθρωπίνου γένους». Καί πρέπει νά δ μολογη θή δτι ή λύσις 

τήν οποίαν έδωκαν οί Βυζαντινοί είναι ή έπιτυχεστέρα. Διότι έτέρα τοιαύτη, 

καλυτέρα εκείνης δέν έπροτάθη μέχρι σήμερον. Ό δέ λόγος προφανής. 

ΔΗΜ. Δ. ΚΩΤΣΑΚΗΣ 
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®τ: 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ 
ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΗΣ * 

69. 

Χαρτ. Διαστ. 0,208X0,147 μ. Αιών ΙΘ'. Φ. 27. 

Κτητορικός κώδιξ του ίεροΰ ναοΰ των Αγίων Αποστόλων του Παλαιο- 

χωρίου, παρά την Δημητσάναν, καθιερωθείς τή 22 Ιουλίου 1823, περιέχων 

δέ σημειώσεις μέχρι των τελευταίων χρόνων. 

Έν φ. 23β - 36 χρονικόν, 30 Σβρίου 1830, περιέχον Ιστορικόν τής 

κώμης Παλαιοχωρίον και του έν αυτή ναού των άγιων Αποστόλων. 

Στάχωσις διά βΰρσης καστανοχρόου έξηρθρωμένη. 

70. 

Χαρτ. Διαστ. 0,21X0,16. Αιών ΙΗ'. Φ. 193. 

Εκλογή εκ τής Τωάννου του Χρυσοστόμου ερμηνείας 

των κατά Κυριακάς και εορτάς τοΰ έτους περικοπών των Αποστόλων, κατ’ 

ερωταπόκρισιν. 

Ό κώδιξ είναι γεγραμμένος έπιμελώς, διατηρείται δέ καλώς πλήν φύλ¬ 

λων τινών εν αρχή και τφ τελεί. *Η στάχωσις, διά βΰρσης χρώματος μελα¬ 

νός, κατά τό νώτον είναι έξηρθρωμένη. 

71. 

Χαρτ. Διαστ. 0,215X0,162. Αιών ΙΗ'. Φ. 107. 

Θεοφίλου Κορυδαλέως, Έκθεσις κατ’ επιτομήν τής λογι¬ 

κής πραγματείας. 

Έν τελεί, φ. 101α, χειρί τή τοΰ βιβλιογράφου : ,αψκε' έν μηνι σεπτεμ- 

βρίω 10 έν Πάτμω. 

Φύλλα ικανά άφέθησαν λευκά. Στάχωσις καστανόχρους βυρσίνη, μή 

καλώς διατηρούμενη. Έπί τών προσόψεων τών πινακίδων έντυπα κοσμήματα. 

* Συνέχεια καί τέλος έκ τοΰ ΚΒ' τόμου τής ΕΕΒΣ. 

72. 

Χαρτ. Διαστ. 0,21X0,166. Αιών ΙΗ'. Φ. 184. 

1. (φ. 4α). Γεωμετρία μετά σχημάτων. 
Φ. 29α : Τέλος τον α βιβλίου αψοϋφ σεπτεμβρίου ιη'1 ήμερα Τετάρτη 

ήρξάμεθα τής Γεωμετρίας. 

2. (φ. 150α). Πρακτική αριθμητική. 

Στάχωσις διά βΰρσης. εις τό νώτον φέρει χρυσά κοσμήματα, αι δέ πινα¬ 

κίδες έγχρωμον περικάλυμμα. 

73. 

Χαρτ. Διαστ. 0,207X0,145. Αιών ΙΘ'. Φ. 47. 

«Μεριδόχαρτον» τής μονής Αίμυαλοΰς, περιέχον έκ διαφόρων χωρίων 

τής περιφερείας οικογενειακά ονόματα μετά τών προσφορών, ϊνα μνημο¬ 

νεύονται κατά τάς ίεράς ακολουθίας. Ή σύνταξις τοΰ κωδικός έγένετο κατά 

την επικρατούσαν συνήθειαν τών περιερχομένων μοναχών, προς συλλογήν 

εράνων, επί τόπου. 

74. 

Χαρτ. Διατ. 0,205X0,135. Αιών Ι<Γ'. Φ. 221, 

Ακέφαλος, κολοβός. 

1. (φ. Ια). Τωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, Λόγοι διάφοροι: 

α) ομιλία εις τάς Γραφάς (φ. 1α)' β) εις τό βάπτισμα (φ. 11α)' γ) περί τής 

χήρας, τών αμπελώνων (φ. 48α)' δ) παραβολή εις τον άσωτον υιόν (φ. 62α)' 

ε) εις τον μάταιον βίον καί κοιμηθέντας (φ. 72α)' ς-) εις τήν αρχήν τών 

νηστειών (φ. 86β)' ζ) εις τον Ευαγγελισμόν τής Θεοτόκου (φ. 153α)1 η) εις 

τό άγιον Πάσχα (φ. 186α). 

2. {φ 25α). Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου Τωάννου τοΰ Καλυβίτου. 

3. (φ. 35β). Κοσμά Βεστήτορος, Λόγος εις τήν επάνοδον τοΰ 

έν άγίοις πατρός Τωάννου Χρυσοστόμου. 

4. (φ. 50α). Κυρίλλου πατριάρχου Ιεροσολύμων, 

Λόγος εις τήν 'Υπαπαντήν. 

5. (φ· 56α). *Η εΰρεσις τής κεφαλής τοΰ Τ. Προδρόμου. 

6. (φ. 78α). Έ φ ρ α ί μ τοΰ Σύρου, α) Λόγος εις τήν Δευτέραν 

Παρουσίαν1 β) Λόγος εις τήν πανήγυριν τοΰ Τ. Σταυροΰ (φ. 139β). 

7. (φ. 113β). Διήγησις θαυμαστή τοΰ Αγίου Θεοδώρου τοΰ Τήρωνος. 

• 8. (φ. 122α). Διήγησις περί τών αγίων καί σεπτών εικόνων. 

9. (φ. 145α) Μαρτΰριον τών Αγ. Τεσσαράκοντα. 
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10 (φ. Ι67β). Έ π ι φ α ν ί ο υ αρχιεπισκόπου Κύπρο υ, 

Λόγος εις την κήδευσιν τοΰ Χρίστου. 

11. {φ. 183β). Γρηγορίου Ναζιανζηνού, Λόγοι εις τό 
"Αγιον Πάσχα. 

12. (φ. 187α). Άθλησις του αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. 

Στάχωσις διά βύρσης χρώματος καστανοί}, έξηρθρωμένη. Αί πινακίδες 

εκ ξύλου περικεκαλυμμέναι διά βυρσης. Γραφή έπιμεμελημένη, αλλά τοί5 κω¬ 

δικός τά φύλλα έκ τής πολ?νής χρήσεως και τής νοτίδος υπέστησαν φθοράς 

μέχρις άποσυνθέσεως. Φύλλα τινά μόλις συγκρατούνται. 

75. 

Χαρτ. Διαστ. 0,203X0,147. Αιών ΙΗ'. Φ. 125. 

Συνοπτική Λογική, συλλεχθεΐσα έκ διαφόρων διδασκάλων. 

Ό κώδιξ είναι κολοβός, ή στάχωσις αυτού διά βυρσης χρώματος μελα¬ 

νός, κατά τό νώτον εφθαρμένη. Αί πινακίδες, εκικεκαλυμμέναι διά βυρσης, 

κοσμούνται διά γραμμών και σχημάτων εντύπων. 

76. 

Χαρτ. Διαστ. 0,205X0,155. Αιών ΙΗ'. Φ. 62. 

Πρακτική Αριθμητική. 

Άστάχωτος. Τά φύλλα συγκρατεΐ απλή συρραφή. 

77. 

Χαρτ. Διαστ. 0,205X0,157. Αιών ΙΗ'. Φ. 126. 

1. (φ. 4α). Άδηλου, Γραμματική τής ελληνικής γλώσσης. 

2. (φ. 70α). Τού σοφωτάτου και λογιωτάτου και πασών τών επιστημών 

διδασκάλου και μεγάλου ρήτορος τής Μ. Εκκλησίας, ιατρού τε και άρίστου 

κυρίου Αλεξάνδρου [Μαυροκορδάτου] Δραγομάνου, τού εκ 

ΚΠόλεως, Περί γραμματικής συντάξεως κατά τά οκτώ μέρη τού λόγου. 

3. (φ. 105α). Ετέρου τίνος ά ν ω ν ύ μ ο υ, Περί συντάξεως 
τών τού λόγου μερών. 

4. (φ. 112α). Έγχειρίδιον τής μετρικής τέχνης, ποιηθέν παρά Γερα¬ 

σίμου ίερομονάχου τού Κ ρ η τ ό ς... 

Τά έπίτιτλα έρυθροβαφή. Ή επιμέλεια μεθ’ ής ό βιβλιογράφος γράφει 

αξιοθαύμαστος. Μετ’ ιδιαιτέρας φιλοκαλίας φιλοτεχνεί τά αρχικά τών κεφα¬ 

λαίων κεφαλαιώδη γράμματα διά μέλανος ερυθρού ή και τού συνήθους ανοι¬ 

κτού μελανός. Αί πινακίδες επικεκαλυμμέναι δΓ εγχρώμου λείου χάρτου, ενφ 
εϊς τό νώτον ή στάχωσις διά βύρσης. 
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78. 

Χαρτ. Διαστ. 0,21 Χ0,15. Αιών ΙΘ'. Φ. 165. 

Στοιχειώδης Φυσική. Έν τελεί (φ. 162 -165) σχήματα. Έκ δωρεάς 

τού αρχιεπισκόπου Άργολίδος Καλλινίκου Τερζοπουλου. 

. 79. 

Χάρτ. Διαστ. 0,215x0,154. Αιών ΙΘ'. Φ. 183. 

Μαθηματάριον, τά περιεχόμενα τού όποιου ερμηνεύονται μετά η ανευ 

τής ψυχαγεογίας, έχουν δέ ώς ακολούθως : 

1. (φ. Ια). Έμμετροι εύχαί εις τήν Θεοτόκον, κατ’ άλφάβητον. 

2. (φ. 8α). Έξήγησις τών πνευματικών νουθεσιών τού πατρός Νεί¬ 

λου τού άσκητού. 

3. (φ. 24α). Τών επτά σοφών κλπ. Αποφθέγματα. 

4. (φ. 48α, 99α). Διάλογοι ελληνικοί χάριν τών αρχαρίων. 

5. (φ. 62α). Γρηγορίου τού Ναζιανζηνού, Έξήγησις 

τών τετραστίχων γνωμών, φ. 80α : αωε' τέλος τής έξηγήσεως τών πεντήκοντα 

έννέα τετραστίχων γνωμών τον θείου Γρηγορίου τον Θεολογον. 

6. (φ. 81α). Τού α ύ τ ο ύ, α) Έξήγησις δίστιχων γνωμών β) έξήγη- 

σις εις τό περί τών τού βίου οδών ποίημα (φ. 900)* γ) εξηγησις τών εις 

Μ. Βασίλειον 12 επικήδειων επιγραμμάτων (φ. 94α)' δ) γνώμαι μονόστι¬ 

χοι... παραινετικοί {φ. 173α). 

7. (φ. 102α). Ι< ά τ ω ν ο ς, Γνώμαι παραινετικοί δίστιχοι, μεταφερ- 

θεΐσαι υπό Μαξίμου Πλανούδη. 

8. (φ. 120α). Αγαπητού διακόνου, Έκθεσις κεφαλαίων 

παραινετικών. 

9. (φ. 144α). Χρηστοήθεια διά στίχων ιάμβων, φ. 1720 : Τέλος τής 

δΓ Ιάμβων Χρηστοήθειας. Μάθετε άπ έμον, φησίν, ότι πράος είμι και 

ταπεινός τή καρδίρ και τά εξής· ή μέν πραότης άτάραχον τον θυμόν διαφυ- 

λάττει, ή δέ ταπείνωσις τύφον και κενοδοξίας τον νουν ελεύθεροί. φ. 1750 : 

Τέλος και τώνδε, τφ δέ συντελεστή τών καλών θεφ έστω κλέος μέγα. Έτε- 

λειώθη τον Ιούλιον μήναν εις τά χίλεα οκτακόσια τρία. 

10. (φ. 176α). Έξήγησις εις τά τού Χαβρίου Έλληνος τετράστιχα, περί 

ανθρώπου και λίθινου λέοντος. 

φ. 1830 : Πόνος Νεκταρίου. Αεδώρηται παρ5 έμον Ίωάννου Σακελλα- 

ριάδον, τφ σννοννμω μοι Ιωάννη ΣακελΛαρίον τον εκ Σωποταν, Ι'ν έ’χη 

αυτό ώς οικεϊον κτήμα, προς ένθνμησιν τής έμής φιλίας, κατά τόδε τό έτος 

ρωια' Αύγουστου κζν, έν Καρνταίνη' πόνος Νεκταρίου. 

Εις τά μεταξύ τών διαφόρων κεφαλαίων άπομένοντα λευκά φύλλα έγρά- 



234 Τάσου Άθ. Γριτσοπούλου 

φησαν κατά καιρούς διάφοροι κανόνες, παραγγέλματα, χρονικά και άλλαι 
χρήσιμοι σημειώσεις υπό διαφόρων χειρών. 

Στάχωσις κατεστραμμένη. Τό νώτον φέρει λινόν ύφασμα, αϊ δέ πινακί¬ 

δες άνευ επικαλύμματος. 

80. 

Χαρτ. Διαστ. 0,224x0,155. Αιών ΙΘ'. Φ. 65. 

Ά ομοκανονον τιανυ οραιον εκ των αγίων και οικουμενικών συνόδων... 

Έν τελεί (φ. 58 κέξ.) πίναξ καί εύρετήριον, μεθ’ δ φ. 64β : τέλος τον πίνα¬ 

κας τον νομοκάνονος διά χειρδς 'Ιερο&έον ϊερομονάχον, ον ή πατρις Βλα- 

χορράψτη εκ τής επαρχίας Καρνταίνης και δοοι άνά χεϊρας λάβετε, αξιώ¬ 

σατε με σνγγνώμης και μέμνησ&έ μοι διά τον Κύριον, αωκϋ’ Απριλίου 30. 

Τό κείμενον δεν είναι άπηλλαγμένον ορθογραφικών αμαρτημάτων. Ό 

χάρτης του κώδικος άνίσου μεγέθους καί διαφόρου χρώματος καί ποιότητος. 

Η στάχωσις διά βυρσης, μελανός χρώματος, δΓ όμοιας δέ έπικεκαλυμμέναι 

καί αί πινακίδες. Ο βιβλιογράφος εις πολΰλογον σημείωμα, γεγραμμένον 

επί φΰλλου χάρτου, οπερ προσεκολλήθη επί τής οπίσθιας πινακίδος, εξηγεί 

πώς ήχθη εις τον καταρτισμόν του κώδικος, έρανισθείς πολλαχόθεν. 

81. 

Χαρτ. Διαστ. 0,215X0,15. Αιών ΙΘ'. Φ. 301. 

1. (φ. 6α). Θεόδωρου Προδρόμου, Τετράστιχα ιαμβικά καί 

ήρωοελεγεΐα εις τά κεφαλαιωδώς γραφέντα έν τή Παλ. Γραφή, ψυχαγωγικώς. 

2. (φ. 90α). Τοϋ αυτοΰ, Τετράστιχα... έν τφ Τετραευαγγελίφ, 

ομοίως. 

3. (φ. 146α). Ψυχαγωγική ερμηνεία των Αναβαθμών τής οκτωήχου. 

4. (φ. 156α). Θεοστηρίκτου μονάχου, Κανών ό παρακλη¬ 

τικός εις την ύπεραγίαν Θεοτόκον, διά τής ερμηνείας τής ψυχαγωγίας. 

5. (φ. 164α). Θεοδώρου Δούκα του Λασκάρεως, Έτε¬ 

ρος δμοιος, ωσαύτως διά τής ψυχαγωγίας έρμηνευθείς. 

6. {φ. 176α). Κοσμά του Μαϊουμά, Κανών Τ. Σταυροΰ, 

ερμηνεία ψυχαγωγικώς. 

7. (φ. 184α). Του αυτοΰ, Κανών Χριστουγέννων, ομοίως. 

8. (φ. 198α). Του αυτοΰ, Κανών Θεοφανείων, ομοίως. 

9. (φ. 212α). Του αυτοΰ, Κανών Υπαπαντής, ομοίως. 

10. (φ. 218α). I ω. Δαμασκηνού, Κανών Ευαγγελισμού, ομοίως. 

11. (φ. 226α). Κοσμά τοΰ Μαϊουμά, Κανών Βαΐων, ομοίως. 

12. (φ. 232α). Κοσμά τοΰ Μαϊουμά, Κανών Μ. Έβδομάδος. 

18. (φ. 256α). Ιω. Δαμασκηνό ΰ, Κανών Άναστάσεως. 
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14. (φ. 262α). Κοσμά Μαϊουμά, Κανών Πεντηκοστής, Μετα- 

μορφώσεως (φ. 274α)' Κοιμήσεως Θεοτόκου (φ. 285α). 

Φ. 295β : Τέλος, τφ δέ Οεφ δόξα καί τή Οεομήτορι κλέος 

έν τφ αωηον έτος Όκτωμβρίον α' έν Αημητζάνη 

Κανέλλος Κατζορχόπονλος 

Σημείωμα έν φ. 5α καί 6α πληροφορεί, δτι ό κώδιξ ήτο άλλοτε Καλλι¬ 

νίκου ίεροδιακόνου Καστόρχη, τοΰ έκ Δημητζάνης. 

Σημείωμα έν παραφύλλφ επί τής πρόσθιας πινακίδος : αψπϋν πιονε- 

ψιώνος ζ7>. 

Φύλλα τινά τοΰ κώδικος άφέθησαν λευκά, τά μεταξύ 290-294 περικε- 

κομμένα κατά τά 8/4. Στάχωσις βυρσίνη καστανόχρους. Αι έπικεκαλυμμεναι 

διά βυρσης πινακίδες φέρουν έντυπον παράστασιν τής Σταυριόσεως και τής 

'Αναστάσεως. 

82. 

Χαρτ. Διαστ. 0,223X0,175. Αιών ΙΘ'. Φ. 31. 

1. (φ. Ια) Προφητεία Αγαθάγγελου. 

Φ. 13α : ”Ειος σωτήριον 1795 Απριλίου 27. Άντιγράφϋη είς Κων- 

σταντινούπολιν παρά τον Κωνσταντίνον 3Ηλιοπονλον. Έτος σωτήριον 1806 

Μαρτίου 10 άντεγρόφϋη τό παρόν έν Τριπολίτζα τής Πελοπόννησον παρα 

τον Ίωάννου Μανουσάκη Λακεδαιμονίου έκ τής πόλεως Μνστρά. ’Έτος 1807 

άντεγράφΟη τό παρόν έν Τριπολίτζα παρ εμού θ. Κλουμαση, Χίον, τή 14 

Μαρτίου. 

2. (φ. 13β). 5Ι ω. Χρυσοστόμου, Λόγος περί ίερωσύνης. 

3. (φ. 16β). Συλλογή τις περί τής κατά σάρκα τοΰ Κυρίου ημών γεν- 

νήσεως. 
4. (φ. 18β). Συλλογή τις περί τής τυπικής καί άληθοΰς αχειροποιήτου 

περιτομής. 
5. (φ. 19β). ’Άλλοι τινές λόγοι εις την Θεοτόκον καί ερμηνευτικά! επί 

τής λειτουργίας, τοΰ ευαγγελίου κλπ. σημειώσεις. 

Στάχωσις βυρσίνη μελανόχρους. 

83. 

Χαρτ. Διαστ. 0,21X0,147. Αιών ΙΘ . Φ. 233. 

Θεοφυλάκτου, Αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας, Ερμηνεία κατ5 έρωτα- 

πόκρισιν εις τά ιερά Ευαγγέλια τών Κυριακών. 

Φ. 6α : Καλλινίκου ίεροδιακόνου τού έκ Δημητσάνης. 
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Φ· 227β .· αωζν Ίαννουαρίρ) κζ» εΐληφε τέρμα το παρόν βιβλίον υπό 

χειρός εμού τον οίκτρον Κανέλλου Κατζορχοπούλον, τον έκ Δημητζάνης 
κώμης. 

Στάχωσις βυρσίνη. Έπί των πινακίδων έντυποι παραστάσεις Σταυρώ- 
σεως και Άναστάσεως. 

84. 

Χαρτ. Διαστ. 0,213X0,154. Αιών ΙΘ'. Φ. 214. 

I ω. Χρυσοστόμου, Ερανίσματα ερμηνείας των κατά Κυριακάς 
αναγινωσκωμενων Αποστόλων, κατ’ έρωταπόκρισιν. 

Φ. 4α : Καλλινίκου ίεροδιακόνου τον έκ Δημητοάνης. 

Φ. 209β : Εΐληφε τέρμα δ παρών υπό χειρός έμοϋ τον οίκτροϋ Κανέλ¬ 

λου Κατζορχοπούλον, δημητζαναίου, κατά τό αωηον έτος μαρτίου β« . 

Στάχωσις διά βυρσης μελανός χρώματος. Παραστάσεις έντυποι επί των 

πινακίδων της Σταυρώσεως καί Άναστάσεως. ΈπΙ του φ. 3β έχει επικόλληση 

εϊκών της Πεντηκοστής, αποσπασθεΐσα εκ τίνος έντυπου. Τά τελευταία φύλλα 
του κωδικός έφθαρμένα. 

85. 

Χαρτ. Διαστ. 0,224X0,171. Αιών ΙΗ'. Φ. 201. 

Μαθηματάριον έν φ περιέχονται διά της ψυχαγωγικής ερμηνείας τά 
ακόλουθα κείμενα : 

}' 1α^· Ιοο^οάτους, Λόγοι : προς Δημόνικον, Νικοκλέα, Νι- 
κοκλής, Ευαγόρας. 

2. (φ. 69α). Θ ε μ ι σ τ ί ο υ, Περί φιληκοΐας του βασιλέως. 

3. (φ. 78β). Του α ΰ τ ο ΰ, Προτρεπτικός Νικομηδεΰσιν. 

φ. 78α : ή μέν χειρ ή γράψασα οήπεται τάφφ 

γραφή όέ μένει εις χρόνους πληρέστατους. 

4. (φ. 93α). Ψενδοσοφιστής ή σολοικιστής. νΑρά γε ό γνώναι τον σολοι- 

κίζοντα δεινός, οντος και φυλάξασϋαι μη σολοικίζειν δυνατός ; 

5. (φ. 109α). Λουκιανού, Ένύπνιον. 

6. {φ. 121α). Του αυτοΰ, Προς Νιγρινον επιστολή. 

7. (φ. 141α). Πλουτάρχου, Περί παίδων αγωγής. 

8. (φ. 172α). Τοΰ αυτοΰ, Περί των επί μισθφ συνόντων. 

Εν φ. Ια ή σημείωσις : ’Εκ των τον ίερολογιωτάτου κυρίου Αθανα¬ 

σίου Πελοποννησίου κα\ τάδε. Μεθ’ δ δι’ άλλης χειρός : Οϋτος ήν εκ Δημη¬ 

τζάνης, χρηματίσας διδάσκαλος έν Ά&ήναις κατά τό 1760 καί δστις καί 

αλλα τινα βιβλία αφιέρο^σεν εις τήν πατρίδα τον. 
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Στάχιοσις διά βυρσης καστανού χρώματος. Εις τό νώτον χρυσαι δια¬ 

κοσμήσεις. Έπί των πινακίδων φυλλον χάρτου στιλπνού καί έγχρώμου. 

86. 

Χαρτ. Διαστ. 0,222x0,154. Αιών ΙΘ'. Φ. 163. 

Καλλινίκου Καστόρχη, 32 λόγοι έκψωνηθέντες από 1836 ~ 

1851. Έκ τούτων τινές άναφερόμενοι εις άνδρας του Άγώνος έχουν ιδιαι¬ 

τέραν σημασίαν. Ουτω, φ. 49α : εις Παναγιώτην Γιατράκον, φ. 146α : εις 

Χριστόδουλον Μελετόπονλον, φ. 150α : εις Γιαννούλην Καραμανον, φ. 154α : 

εις Σπυρίδωνα ΛογοΟετόπουλον, φ. 158α : εις Γ. Χατζηκώσταν - Ήπειρώ- 

την. Τελευταίος λόγος φ. 162- 163 ό ένθρονιστήριος αυτοΰ ώς αρχιεπισκό¬ 

που Φθιώτιδος. Ό πρώτος έν τή συλλογή λόγος εις τάς εξετάσεις των μαθη¬ 

τών τοΰ Βασ. Σχολείου Καλαμών, 12 Απριλίου 1836. τυπωμένος εις 16«ν( 

έκ σελ. 8 δεν περιελήφθη εις την άρίθμησιν τών φύλλων τοΰ κώδικος \ 

Οι λόγοι γεγραμμένοι επί διαφόρων φύλλων χάρτου, άνίσου μεγέθους 

και χρώματος ποικίλου, κατά τάς περιστάσεις καθ’ άς έσχεδιάζοντο, άπήρτι- 

σαν δι’ έπιμελοΰς σταχώσεως βραδυτερον κώδικα, βύσσινού χρώματος, δωρη- 

θέντα τή Βιβλιοθήκη υπό Δ. Π. Παππουλια. 

87. 

Χαρτ. Διαστ. 0,233x0,172. Αιών ΙΗ'. Φ. 80. 

Αναστασίου Γ ο ρ δ ί ο υ, τοΰ έξ Άγράφων, Βιβλίον κατά 
Μωάμεθ καί κατά Λατίνων. 

Φ. 4α : "Εν τη μονή τής 'Αγίας Παρασκευής, τής κατά τά Μεγάλα 

Βρανιανά, κατά τό έτος αψκΰ'!1. 

Φ. 78α : Τέλος, τω δέ συντελεστή τών καλών ϋεω κλέος. Έν έτει 

αψ\βν σεπτεμβρίφ φι . 

Γό περικάλυμμα τών πινακίδων τής σταχιύσεως άποτελοΰν φύλλα μεμ¬ 

βράνης, άποσπασθέντα έκ παλαιού χειρογράφου ΙΔ' αίώνος, περιέχοντα δέ 
τμήμα τοΰ κατά Λουκαν Ευαγγελίου. 

88. 
Χαρτ. Διαστ. 0,20X0,155. Αιών ΙΗ'. Φ. 65. 

Ακέφαλος, κολοβός. 

1 Τό φυλλάδιον είναι σπανιώτατον. Βλ. Δ. Σ. Γκίνη-Β. Γ. Μέξα, Ελλη¬ 

νική βιβλιογραφία 1800-1863, τόμ. Α', έν ’Αθήναις 1939, σελ. 392 (έκ τής βιβλιο¬ 
θήκης Φ. Μιχαλοπούλου βιβλιογραφηθέν). 
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Μαθηματάριον, περιέχον ελληνικά θέματα προς εφαρμογήν συντακτικών 

κανόνων, προτασσόμενου τοϋ νέου, οπερ μεταφέρεται είς τό άρχαΐον. Ή στά- 

χωσις έξέπεσε, φύλλα ικανά μυόβρωτα κατά τό ήμισυ. 

89. 

Χαρτ. Διαστ. 0,205X0,15. Αιών ΙΗ'. Φ. 100. 

5Ακέφαλος και κολοβός. 

Ερμηνευτική διδασκαλία είς περικοπάς Ευαγγελίων. 

Ό κώδιξ, καίτοι προωρισμένος διά σχολικήν χρήσιν, είναι φιλοκάλως 

γεγραμμένος, μέ γραφήν σταθερόν, μή άπηλλαγμένην δμιος ορθογραφικών 

σφαλμάτων. Κεφαλαιώδη καί τινα έπίτιτλα γράφονται συνήθως διά μελανός 

έρυθροΰ. *Η κατά τήν φαν περιοχή του κωδικός εκ τής χρήσεως εφθαρμένη. 

Κατά τήν σημείωσιν φ. Ια ό κώδιξ εκ δωρεάς Κωνστ. 'Αριστ. Τερε- 

μίου. Στάχωσις διά βυρσης μελανός χρώματος, μή διατηρουμένης καλώς. 

90. 

Χαρτ. Διαστ. 0,213X0,148. Αιών ΓΓ. Φ. 190. 

Ακέφαλος καί κολοβός. 

Εκλογή διαφόρων προφητειών, ψαλμών και ευχών άνευ τάξεως καί 

εΐρμοϋ καταγεγραμμένων. Ό βιβλιογράφος χρησιμοποιεί ερυθρόν, κυανουν 

καί πράσινον μέλαν, ΐνα φιλοτεχνήση τά αρχικά κεφαλαιώδη γράμματα έκα¬ 

στου κεφαλαίου καί τά έπίτιτλα. Παρά τήν φιλόκαλον ταΰτην διακόσμησιν 

του κώδικος, φύλλα τινά προς τό τέλος περικεκομμένα, ρυπαρά και εκ τής 

νοτίδος λίαν εφθαρμένα, ενια δ3 εξ αυτών αποσυντίθενται μέχρις αυτοΰ του 

κειμένου. 

"Εν φ. 98α κατά τήν δεξιάν φαν ή σημείωσις : 

/Τη ς-' τοϋ μαρτ(ίον) τον ζοϋ πςοϋ ετονς <=1578> εγένετο (;) 

με(γάλη) νηοτεί(α), εξηλΰ(εν) εξ έμοϋ δ μαϋητ(ης) εμοί χρηστόδ(ονλος) 

Κ(νρι)ε Ί(ησο)ν Χ(ριστ)ε νΐέ κ(αι) λόγε τον &(εο)ν τον ζώντος έλέησόν με 

τον αμαρτωλόν. 

Τής σταχώσεως ή βυρσα κατεστραμμένη, έκ δέ τών ξυλίνο^ν πινακίδων 

σώζεται ακέραια μόνον ή πρόσθια. 

91. 

Χαρτ. Διαστ. 0,208x0,165. Αιών ΙΘ'. Φ. 183. 

Ακέφαλος καί κολοβός. 

Μαθηματάριον. Ψυχαγωγικώς ερμηνευόμενα περιέχονται : 
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1. (φ. Ια). Γνώμαι μονόστιχοι έμμετροι. 

2. (φ. 21β). Ιγνατίου σκευ ο φ ΰ λ α κ ο ς Μ. Εκκλησίας, 

Παραίνεσις τοίς νέοις κατά στοιχεΐον. 

3. (φ. 23α). Τών επτά σοφών "Αποφθέγματα. 

4. (φ. 55α). Δημοφίλου, Γνώμαι έκ τών πυθαγορείων επών. 

5. (φ. 63β). Δημοκράτους, Γνώμαι χρυσαΐ. 

6. (φ. 69α). Γρηγορίου Ναζιανζηνοΰ, Γνωμικά δίστιχα. 

7. (φ. 77α). Του αυτοΰ, Περί τών του βίου οδών. 

8. {φ. 79α). Του αυτοΰ, Εις τον Μ. Βασίλειον έπικήδια. 

9. (φ. 82α). Τοΰ αυτοΰ, Τετράστιχα. 

10. (φ. 94α). "Αγάπη τοΰ διακόνου, Έκθεσις κεφαλαίων παραι¬ 

νετικών. 

11. (φ. 118α). "Αντωνίου τοΰ Βυζαντίου, Χρηστοήθεια. 

12. (φ. 176α). Έξήγησις είς τά τοΰ Γαβρίου Έλληνος τετράστιχα, περί 
ανθρώπου καί λίθινου λέοντος. 

Στάχωσις έξηρθρωμένη βυρσίνη. "Επί τής πρόσθιας πινακίδος ηθικά 

τινα παραγγέλματα. Τμήμα τοΰ κάτω νώτου σητόβριστον. Ό κώδιξ φέρει 
καί κατά σελίδας παλαιοτέραν άρίθμησιν. 

92. 

Χαρτ. Διαστ. 0,21 Χ0,153. Αιών ΙΘ'. Φ. 165. 

"Ακέφαλος. 

Φυσικής βιβλίον δεύτερον, περί τών αυλών σωμάτων, μετά πολλών σχη¬ 

μάτων. Προτάσσεται (φ. 1 — 7) πίναξ τών περιεχομένων. 

Ή στάχωσις έξέπεσε. 

93. 

Χαρτ. Διαστ. 0,235x0,173. Αιών ΙΗ'. Φ. 130. 

Μαθηματάριον. Διά τής ερμηνευτικής μεθόδου τής ψυχαγωγίας ή καί 
άνευ αυτής περιέχει : 

1. (φ. Ια). Σ υ ν ε σ ί ο υ, Εις τον αΰτοκράτορα "Αρκάδιον περί 
βασιλείας. 

2. (φ. 45α). Γρηγορίου Ναζιανζηνοΰ, α) Λόγος είς τον 

Ιξισωτήν Ίουλιανόν' β) απολογητικός τής είς Πόντον φυγής ένεκεν (φ. 61α)' 

γ) Τραγφδία Χριστός πασχών (φ. 125α). 

Φ. Ια : ,αψ\βν ποσεοδεώνος ίσταμένόυ εν τη κατά δημιτζάνην 

σχολή. "Εξ άλλης σημειώσεως είς παράφυλλον πληροφοροΰμεθα, οτι ό κώδιξ 
προέρχεται εκ τών τοΰ Πολυχρονίου Καρακάλλου. 

Στάχωσις ήμιτελής διά λινοΰ υφάσματος, αί πινακίδες ακάλυπτοι. 

I 
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94. 

Χαρτ. Διαστ. 0,22χ0,16δ. Αιών ΙΘ'. Φ. 65. 

Ή μετά τοϋ Νικολάου Ά θ. Μ α κ ρ ή αλληλογραφία, κατα- 

κεχωρισμένη τη 10 Όκτωβρίου 1852 υπό τοΰ άλλοτε βιβλιοφύλακος και 

διδασκάλου άρχιμ. Ιερωνύμου Βογιατζή, βασισθεΐσα εις παλαιότερον άντί- 

γραφον Καλλινίκου Καστόρχη, διά βραχυτάτων προλογίζοντος καί επιλέγοντος. 

Πρβλ. τά περιεχόμενα τοΰ ύπ9 άριθ. 142 κωδικός της Σχολής Δημητσά- 

νης. Βλ. καί Τάσου Ά θ, Γριτσοπούλου, Τά κληροδοτήματα 

της Δημητσάνας, εν Πύργφ 1947, σσ. 22. 

95. 

Χαρτ. Διαστ 0,223X0,147. Αιών ΙΗ'. Φ. 342. 

1. (φ. Ια). Γρηγορίου Ναζιανζηνοΰ, Εις Μ. Βασίλειον 

επιτάφιος. Εις την φαν διά νεωτέρας χειρός σημειώσεις. 8 Από φ. 40α ή 

συνέχεια μετά τής -ψυχαγωγικής ερμηνείας. 

Φ. 356β : Τέλος δ παρών εΐληφε κατά την Κέρκυραν εν ετει από τής 

τοϋ Χρίστον γεννήσεως αψοε'. Μεθ’ δ δΓ άλλης χειρός : Παραδόσεις... 

{όνομα δυσξύμβλητον) Ιεροδιδασκάλου Καβαδά τοϋ ίξ Ίωαννίνων (;). 

Φ. Ι58β : αχρπε' μαΐου ημέρα Σαββάτφ των ψυχών. Προ ολίγων ήμε¬ 

ρων κατ’ οναρ είδεν ού μην (;) βναίβΙΙθ8 8ΐαηΐαίΪ8, δη ψήφω των κριτών 

ώρίσέλη άπαγχονίοαι αυτόν... 

2. (φ. 160α). [Γρηγορίου Ναζιανζηνοΰ], Κατά Τουλια- 

νοΰ βασιλέως στηλιτευτικός πρώτος. Κατά την φαν ποικίλοι σημειώσεις καί 

προσθήκαι υπό χειρός νεωτέρας καί διά γραμμάτων σμικροτάτων. 

Φ. 342β : Καί τάδε ξνν τοϊς αλλοις Κωνσταντίνου Λουλονδάκη τον εκ 

Μύκονον. Χειρ νεωτέρα, διαγράψασα την τελευταίαν λέξιν άντικατέστησεν 

αυτήν διά τής λ. Σφακίων. 

Καστανόχρους βύρσα καλύπτει τό νώτον τοΰ κώδικος, τάς δέ πινακίδας 

κοινός λεπτός χάρτης, χρώματος κυανοΰ. Ό κώδιξ περιήλθεν εις την Βιβλιο¬ 

θήκην εκ δωρεάς τοΰ άλλοτε σχολάρχου Π. Παπασπυρίδιονος, κατά σημείω- 

σιν έν φ. Ια καί 16α. 

96. 

Χαρτ. Διαστ. 0,22x0,155. Αιών ΙΗ'. Φ. 333. 

Θεοφίλου Κομπανίας, Περί νόμου εκκλησιαστικού καί πολί¬ 

τικου, μετά προλεγομένων. Προτάσσεται πίναξ περιεχομένων, καθ’ ον καί 

τά πράγματα : I Εκκλησιαστικού νόμου κεφάλαια : 1. Περί αρχιερέων. 
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2. Έκ των βασιλικών νεαρών Ιουστινιανού καί άλλων. 3. Περί σταυροπη¬ 

γίων. 4 Περί πρεσβυτέρων καί διακόνων. 5. Περί μοναστηρίων καί μονα¬ 

χών. II Πολιτικού νόμου : 1. Περί μνηστείας. 2. Περί γάμου. 3. Περί 

διαζυγίων, διαθηκών κλπ. 

Φ. 333β : Προς τον πανιερώτατον και ΰεοπρόβλητον συγγραφέα τήσδε 

τής βίβλου άγιον Κομπανίας κύριον κύριον Θεόφιλον επιγράμματα : 

Καμπανίης μέγ’ αεισμα &εον φίλε έρμ’ Ιερήων 

ή ρά νόμους είδώς εν κανόνας τε δίκης 

Άσραβέα στόρεσας γ’ οίμνον ΰέμηδος ζυγοέσσης 

άρχι&υτάων φως ήδέδικα πόλεων. 

Ιαμβικόν ώς από τον άναγινώσκοντος 

Χρυσή βίβλος μοι, τις σε γεννήτωρ τέκε ; 

τι (Γ άν σεαυτή, είπέ μοι, καλόν φέρεις ; 

τίνες δέ σοι χρήσονται λέζον ει ΰέμις ; 

*Ως από τής βίβλον 

Κομπανίας προέδρου έκγωνον πέλω, 

φέρω δ’ έμαντή τών πάλαι σοφών νόμους 

χρήσονται μοι δέ οι έλέλοντες εν κρίνειν. 

Χαΐρε μοι Ιεράρχα ίλεοϋ κανών δς 

έμψυχος πέλων κανόνας συνήξας 

σής μαϋήσεως τέκμαρ άξίαινον 

αίνετέος γονν. 

Ευθύς κατωτέρω δι9 άλλης χειρός : 

Τής σής ’&εοπροβλήτον πανιερότητος εύτελέστατον και πειϋήνιον τέκνον 

Γεώργιος δ Σκαρλάτος. 

’Εν δέ τώ έσχάτφ παραφύλλφ : Υπάρχει δ παρών νόμος τοϋ παπα- 

Νικολάου Οικονόμου ”Αργους. 

Στάχωσις διά βύρσης χριόμ«*ος μέλανος. Αί ξύλινοι πινακίδες έπικεκα- 

λυμμέναι διά χάρτου εγχρώμου, άποτετριμμένου τανΰν. Έν φ. Ια : "Άργος 

τή α” Ιανουάριον αωλς'. 

97. 

Χαρτ. Διαστ. 0,232X0,165. Αιών ΙΗ'. Φ. 63. 

1. (φ. 2α). Άδηλου, Σύντομος θεωρία περί τοΰ θείου βαπτίσματος. 

2. (φ. 7α). Ερμηνεία τών εν τή θείφ λειτουργίφ τελουμένων. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ; ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έίβς ΚΔ’ 16 
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3Από φ. 57β καταγραφή των εντύπων βιβλίων τής εν Δημητσάνη Βιβλιο¬ 

θήκης, διά χειρός των μέσων τοΰ ΙΘ' αϊώνος. Έν τελεί του κωδικός προσετέ- 

θησαν έξωθεν φύλλα τινά, ινα συμπληρωθή ο κατάλογος των βιβλίων. 

Στάχωσις διά βύρσης, αί πινακίδες έπικεκαλυμμέναι δΓ εγχρώμου χάρτου. 

98. 

Χαρτ. Διαστ. 0,24X0,185. Αιών ΙΘ'. Φ. 117. 

1. (φ. Ια). Πρωτόκολλον έξερχομένων εγγράφων κατά την εις Πελοπόν¬ 

νησον περιοδείαν τής Εκκλησιαστικής Επιτροπής (1 Φεβρ. 

1829-3 Μαίου 1829) ’. 

Φ. 16α : Τή 3 Μάίου 1829 εν Τριπολιτζα. Έτελείωσε τά χρέη τής εν 

Πελοποννήσφ περιοδείας της. Η Έκκλησιαοτική Επιτροπή 

γ <5 Τριπόλεως Δανιήλ / ό Ταλαντίου Νεόφυτος ό γραμματευς 

Καλλίνικος Καοτόρχης 

2. (φ. 19α). Καλλινίκου Καστόρχη, Λόγοι λεχθέντες από 

τού έτους 1826 και εξής. Μεταξύ των θρησκευτικών καί τινες πολιτικοί ιδιαι¬ 

τέρως ενδιαφέροντες διά τάς έν αύτοΐς πληροφορίας περί άνδρών τής Μ. 

Ελληνικής Έπαναστάσεως. Σημειούμεν ώς τοιούτους: α) εις Σωτήρον Χαρα- 

λάμπην έκ Καλαβρύτων {φ. 21β)' β) εις Εμμανουήλ Δανέζη, τον Κρήτα 

(φ. 32α)' γ) εις τον έν Γαστούνη άποθανόντα ’Άγγλον λόρδον Κάρολον 

Μουρράυ (φ. 44α) 81 δ) εις τήν σύζυγον Ίω. Βλασσοπούλου, Γεν. Προξένου 

πασών τών Ρωσιών (φ. 55α)' ε) εις Αντώνιον Τζούνην, Γεν. Ταμίαν τής 

Ελλάδος (φ. 62β). 

Στάχωσις διά βύρσης κατά τό νώτον, αί πινακίδες πλήν τών άκρων 

σημείων εις ά καταλήγουν βύρσιναι, επικαλύπτονται δΓ εγχρώμου λεπτού 

χάρτου. Ό κώδιξ προέρχεται εκ δωρεάς Δημ. Π. Παππούλια. 

99. 

Χαρτ, Διαστ. 0,21X0,15. Αιών ΙΗ'. Φ. 246. 

Μαθηματάριον, τά περιεχόμενα τού οποίου, ώς κατωτέρω, ερμηνεύον¬ 

ται διά ή άνευ τής ψυχαγωγικής λεγομένης μεθόδου. 

1 Τό πολλαπλώς ενδιαφέρον περιεχόμενον τοΰ χρφ. τούτου έξεδόθη ολόκληρον. 

Βλ. Τάσου Άθ. Γριτσοπούλου, Ή ύπό τοΰ Καποδίστρια διορισθεΐσα πεν¬ 

ταμελής Εκκλησιαστική Επιτροπή καί τό έργον αυτής, εν Άθήναις 1954, σσ. 71, 

ίδίφ από σελ. 40 κέξ. (άνάτυπον έκ τής «Εκκλησίας», τόμ. Λ'-ΛΑ'). 

2 Γ. Π, Κουρνοΰτου, 'Ο λόρδος 01ΐ3χ1ε5 Μιιγγ&υ πεθαίνει για τήν 
“Ελλάδα (1824), Αθήνα 1954, σελ. 33-35 (άνάτυπον έκ τής « Άγγλοελληνικής Έπι- 

θεωρήσεως», τόμ. Ζ', τ. ε', 1954, σελ. 49-51). 
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1. (φ. 3α). Έξήγησις εις τήν Όμηρο υ, Βατραχομυομαχίαν. 

2. (φ. 15α). Ίσοκράτους, προς Δημόνικον παραίνεσις. 

3. (φ. 31α). Πλουτάρχου, Περί παίδων Αγωγής. 

4. (φ. 70α). Τού αυτού, Περί τού άκούειν. 

5. (φ· 102α). Τού αυτού, Περί πολυπραγμοσύνης. 

6. (φ. 126α) Δημοσθένους, Α' Όλυνθιακός. 

7. {φ. 138α). Βασιλείου Μεγάλου, Προς τούς νέους... 

8. (φ. 166α). Σ υ ν ε σ ί ο υ, Λόγος προς βασιλέα Άρκάδιον, περί 

βασιλείας. 
9. (φ. 222α). Γρηγορίου Ναζιανζηνού, Χριστός πάσχων. 

Φ. 2α : *Εκ τών τον Καλλινίκου Ιεροδιακόνου τον έκ Δημητζάνης. 

Στάχωσις διά βύρσης, μελανός χρώματος, ητις επικαλύπτει τας πινακί¬ 

δας τού κώδικος. 

100. 

Χαρ. Διαστ. 0,222x0,167. Αιών ΙΗ'. Φ. 161. 

Μαθηματάριον. Έρμηνεύθη ψυχαγωγικώς τό περιεχόμενον αυτού, 

συνιστάμενον ώς ακολούθως : 

1. {φ. 10α). Ό μ ή ρ ο υ, Τλιάδος ραψ. Α-Γ. 

2. (φ. 98α). Γρηγορίου Ναζιανζηνού, Περί τον καθ’ εαυ¬ 

τόν έπη. 
3. (φ. 146α). Διάλογοι διδασκάλου καί μαθητού προς γλωσσικήν 

άσκησιν. 

4. (φ. 153α). Συνοπτικά κεφάλαια ποικίλων θεμάτων, λογικής, ηθικής, 

ιστορίας, θρησκευτικών κλπ. 

Φύλλα τινά έν αρχή καί τφ τελεί περιέχουν υποδείγματα διαθήκης, 

συμφωνητικού, επιστολής, ομολογίας δανειστικής, συντροφικού, προικοσυμ¬ 

φώνου καί τρόπου προσφωνήσεως διαφόρων εκκλησιαστικών καί πολιτικών 

αρχόντων. Ό Καλλίνικος Καστόρχης, οΰ τό όνομα σημειούται εις τινα φύλλα, 

έγραψεν εις τήν φαν τών φ· 10 — 40 τήν μεταφρασιν τού στοιχείου Α τής 

Ίλιάδος. Έκ σημειώματος έν φ. 41α ή ραψ. Β άντεγράφη τή 26 Απριλίου 

1785 ύπό τού ανωνύμου βιβλιογράφου. 

Βύρσα καλύπτει τό νώτον καί τάς πινακίδας τού κώδικος. 

101. 

Χαρτ. Διαστ. 0,22x0,16. Αίών ΙΗ'. Φ. 168. 

Σοφία Σειρά χ, ερμηνεία διά τής ψυχαγωγίας μεθ’ υπομνήματος 

εκτενούς. 
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Φύλλα ικανά, διαποτισθέντα υπό ιδρώτος, εφθαρμένα. Καστανόχρους 

βύρσα επικαλύπτει νώτον και πινακίδας, φέρουσα επ’ αυτών έντυπα κοσμή¬ 

ματα, έλικας, άνθη, σχήματα κλπ. 

102. 

Χαρτ. Διαστ. 0,22X0,17 Χθ,072. Αιών ΙΗ'. Φ. 579. 

Νικολάου Κούρσουλα, του Ζακυνθίου διδασκάλου, φιλοσό¬ 

φου καί θεολόγου \ Σύνοψις τής Ιεράς θεολογίας. Άρχ. Θεολογία μεν κατά 

την τον ονόματος ετυμολογίαν, δνναται γενικώς καλεϊσ&αι πάσα διδασκαλία 

ή περί Όεον... 

Προτάσσεται γενικός πίναξ περιεχομένων. Το δλον έργον έχει διαιρεθή 

εις πέντε μεγάλα μέρη, ύποδιηρημένα εις διαλέξεις και κεφάλαια. Ό κώδιξ 

είναι έργον πλειόνων τής μιας χειρών, άλλ’ έπιμελώς γεγραμμένος, εί καί 

τανΰν τιλφόβρωτος. Στάχιοσις βυρσίνη. Δωρεά Β. Σεκκοπούλου. 

103. 

Χαρτ. Διαστ. 0,238X0,183. Αιών ΙΘ'. Φ. 45. 

1. (φ. 2α). Λόγος εκφωνούμενος υπό νέου άρχιερέως. 

2. (φ. 6α). Ερανίσματα νομικής ύλης, ήτοι κανόνες συνοικεσίων κατ" 

αντιγραφήν εκ παλαιού μεμβρανίνου χειρογράφου, ως εν φ. 5α δηλούται. 

Περαιτέρω (φ. 16 - 22) σχηματική παράστασις βαθμών συγγένειας, εις ούς 

συγχίυρείται ή μή δ γάμος. 

3. (φ. 30α). Εύχαί διάφοροι καί ερμηνεΐαι εις απορίας δογματικάς. 

Φ. Ια μονοκονδυλιά : / ό Καλλιονπόλεως καί Μαδντων Κωνστάντιος. 

Στάχωσις τών καθ’ ημάς χρόνων. Δωρεά Β. Σεκκοπούλου. 

104. 

Χαρτ. Διαστ. 0,227Χθ,158. Αιών ΙΗ'. Φ. 237. 

Ερμηνεία κατ’ έρωταπόκρισιν τών κατά Κυριακάς καί λοιπάς εορτάς 

τού έτους άναγινωσκομένων περικοπών τού Ευαγγελίου, έκ συντόμου εκλο¬ 

γής από τήν συγγραφήν Θεοφύλακτου άρχιεπ. Βουλγαρίας. 

1 Περί τοϋ άνδρός βλ. Κ. Ν. Σάθα, Νεοελληνική Φιλολογία, έν ΆΌήναις 
1868, σελ. 254-255. "Η σύνοψις τής ίεράς θεολογίας έξεδόθη τύποις υπό τοΰ γνω¬ 

στού Ήπειρώτου Σέργιου Ραφτάνη, έν Ζακυνθφ 1864, είς τόμ. 2. Γεοιργ, I. Ζα- 

βίρα, Νέα Ελλάς ή Ελληνικόν θέατρον, έκδοθέν υπό Γ. Π. Κρέμου, Άθήνησι 
1872, σελ. 494 - 495. 
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Ό κώδιξ είναι τιλφόβρωτος, σχεδόν διαλελυμένος, ή στάχωσις αυτού 

έξηρθρωμένη. Αϊ διά βύρσης έπικεκαλυμμέναι πινακίδες διασώζουν τήν έντυ¬ 

πον παράστασιν τής Σταυρώσεως καί "Αναστάσεως τού Σίυρίου. 

105. 

Χαρτ. Διαστ. 0,22x0,167. Αιών ΙΘ'. Φ. 331. 

"Ακέφαλος, κολοβός, έκασταχού έξέπεσαν φύλλα. 

Μαθηματάριον. Περιέχει τά επόμενα : 

1. (φ. Ια). Έξήγησις τών μονοστίχων γνωμών τού X ρ υ σ ο λ ω ρ ά. 

2. (φ. 27β). Ιγνατίου, σκευοφύλακος Μ. Εκκλησίας, Παραίνεσις 

τοϊς νέοις κατά στοιχεΐον. 

3. (φ. 29α). "Εξήγησις εις τά Π υ θ α γ ό ρ ο υ, Χρυσά έπη. 

4. (φ. 33α). Έξήγησις εις τά "Αποφθέγματα τών επτά σοφών. 

5. (φ. 56α). Έξήγησις είς τούς στίχους Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ Ναζιαν- 

ζ η ν ο ΰ, Περί τών τού βίου οδών- 

6. (φ. 59α, 200α). Έξήγησις είς τά τού αυτού, Έπικήδια είς Μ. 

Βασίλειον. 
7. (φ. 70α). "Εξήγησις είς τάς τετραστίχους γνώμας τού αυτού. 

8. (φ. 88α). "Εξήγησις είς "I σ ο κ ρ ά τ ο υ ς, Λόγον Πλαταϊκόν. 

9. (φ. 1020). Έξήγησις είς Λουκιανού, Πατρίδος εγκώμιον. 

10. (φ. 107α). Έξήγησις είς "Ιω. Χρυσοστόμου, Περί προσευχής. 

11. (φ. 115α). Έξήγησις είς Πλουτάρχου, Περί πολυπραγμοσύνης. 

12. (φ. 129α). Έξήγησις είς Μ. Βασίλειο υ, Προς τούς νέους... 

13. (φ, 145α). "Εξήγησις είς Γρηγορίου Ναζιανζηνού, 

Είς τον έξισωτήν Ίουλιανόν. 

14. (φ. 156α). "Εξήγησις εις τού αυτού, Προς Μακκαβαίους. 

15. (φ. 169α, 191α). "Εξήγησις είς τού αυτού, "Επιτάφιον είς τον 

αδελφόν Καισάριον. 

16. (φ. 279α). "Αδήλου, Περί ποιητικής καί στιχουργικής. 

17. (φ. 287α). Θεματογραφία. 

Φ. 106α : Σχολαρχοϋντος μου εν τη τά κατά Πελοπόννησον πρεσβεία 

φερούση Τριπολιτζα, επί έτους αωκα' 1821 Μαρτίου 10 εσχεν ανα χεΐρας 

τά όπλα τδ ήμέτερον ελληνικόν εϋνος υπέρ πίστεως, πατρίδος καί τιμής, άντι- 

παραταξάμενον κατά τών άγερώχων "Αγαρηνών καί μετά τής άφαιρέσεως 

όλης μου σχεδόν τής ουσίας, ήγγισα είς τάς πύλας τοϋ αΑδου. 
Αναγνώστης Παπαγγελίδης <5 εκ Αημητζάνης τής Πελοπόννησου. 

Φ. 147α : Πεπεραίωται ή πραγματεία τής *Ελληνικής εγκυκλοπαίδειας 

τώ αωιη® Ίουλάου ιε' καί διά φιλότιμου ένεργείας τον πανιερωτάτου δεσπό¬ 

του ημών άγιου Αημητζάνης κυρίου Φιλοϋέον ελ.αβον τάς ή νιας τον κατά 



246 Τάσου Άθ. Γριτσοπούλου 

Βαλτεσινΐκον 'Ελλ,ηνομουσείου, δπον εσχολάρχησά εοος τον αωκοΰ. ΕΪ&* ού¬ 

τως προσεκλήΰην από τους εν Τριπόλει προύχοντας διά τό εκεί 'Ελληνομου- 

σεϊον, οπού και εμεινα εως δτον δ υπέρ τής έλευϋερίας Ιερός αγών ανέτειλε 

τής πατρίδος και συν τή άφαιρέσει των εξω άγαϋών έπλησίασα εις τάς πάλας 

τον ν Αιδον αωκγν Μαΐον ιη'. 

Αναγνώστες ο Παπαγγελίδης ό καί εκ Δημητζάνης 

Φ. 286β : αωιζ : Ιουνίου 15 παρεδόΦημεν τά περί ποιητικής στιχουρ¬ 

γίας παρόντα μέτρα υπό τον σοφολογιωτάτον διδασκάλου κυρίου Δανιήλ 

Γεωργοπουλ.ου, του εκ Ζυγοβιστίον τής Πελοπόννησον '. *Αναγνώστης 

Παπαγγελίδης δ έκ Δημητζάνης. 

Κατά νεωτέραν σημείωσιν εν φ. 144β ό κώδιξ περιήλθετή Βιβλιοθήκη 

Δημητσάνης εκ δωρεάς Ευφροσύνης Καρακάλλου και των τέκνων της. Ούτος 

άποτελεΐται από συνεσταχωμένα φυλλάδια άνίσου μεγέθους, εντός των οποίων 

υπάρχουν διαγραφαί και συμπληρώματα. Ή στάχωσις έξέπεσε. 

106. 

Χαρτ. Διαστ. 0,215X0,15. Αιών ΙΗ'. Φ. 145- 

Ακέφαλος, κολοβός. 

Μανουήλ τοΰ Μ α λ α ξ ο ΰ, Νομοκάνων. Ό κώδιξ λίαν έφθαρ- 

μένος. Ή στάχωσις εξέπεσε. 

107. 

Χαρτ. Διαστ. 0,207X0,156. Αιών ΙΗ'. Φ. 92. 

Συλλογή διαφόρων ευχών καί ύμνων. Ό κώδιξ γεγραμμένος λίαν επι- 

μελώς υπό φιλόκαλου χειρός, διά μελανός αμεταβλήτου δλως, μετά ερυθρο- 

βαφών κεφαλαίων των αρχικών. Πλήν είναι έξηρθρωμένος. 

108. 

Χαρτ. Διαστ. 0,21X0,155. Αιών ΙΖ'. Φ. 34. 

Ακέφαλος, κολοβός. 

Ίωάννοιι Χρυσοστόμου, Ή θεία λειτουργία. Κώδιξ μετά 
περισσής φιλοκαλίας γεγραμμένος υπό ήσκημένου βιβλιογράφου. Τά κεφα¬ 

λαιώδη τών ευχών αληθή αριστουργήματα, Ικανώς ευμεγέθη, καταλαμβά- 

1 Περί τοΰ άνδρός βλ. ολίγα τινά υπό Πολυκάρπου Συνοδινοΰ, 

μητροπ. π. Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως, Δανιήλ Γεωργόπουλος, «Θεολογία» τόμ 
Η' (1930), σελ. 72- 78. 
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νοντα μέχρι 0,075+0,04 μ. έν τή σελίδι, χρυσοποίκιλτα, παριστώντα κλάδους 

καί φύλλα άνθέων, έλικας, άστρα, πτηνά, ζώα, ήλιους κλπ. σύμβολα, θαυμα- 

σίως έξειργασμένα δι’ επιτυχούς συνδυασμού χρωμάτων. Τά έπίτιτλα διά 

μελανός ερυθρού, τά αρχικά δέ τούτων κεφαλαιώδη βυσσινοβαφή καί κυανο- 

βαφή. Τά αρχικά μεγά?.α καλύπτονται διά διαφανούς μεταξιοτού υφάσματος, 

συγκρατουμένου διά νήματος έκ τών φύλλων. 

Φ. 30α. Εις την εκφώνησιν τού «έξαιρέτως» έν τή μυστική ευχή υπέρ 

τών κεκοιμημένων, προσετέθη διά χειρός νεωτέρας : Σωφρονίου άρχιερεως 

και τών γονέων αυτόν *Εμμανουήλ συν τής συμβίου Αικατερίνης και τών 

τέκνων και τών γονέων αυτών. Ισαακ ιεροδιακονον. 

109. 

Χαρτ. Διαστ. 0,255x0,179X0,053. Αιών ΙΘ'. Φ. 188. 

1. (φ. 20α). 3Ακολουθία εις την μετάστασιν τού Αγίου ενδόξου πανευ- 

φήμου αποστόλου καί θεολόγου Ί ω ά ν ν ο υ τού Ευαγγελιστού. 1841. 

2. (φ. 56α). Π ρ ο χ ό ρ ο υ, ενός τών επτά διακόνων, μαθητού γενο- 

μένου Ίωάννου τοΰ θεολόγου, Περί τών θαυμάτων αυτού καί τού κηρύγμα¬ 

τος συγγραφής τού τε Ευαγγελισμού καί τής αυτού μεταστασεως. 

3. (φ. 154α). Τού οσίου καί θεοφόρου πατρός ημών καί όμολογητού 
Θεοδώρου τού Στουδίτου, Έγκώμιον εις τον άγιον απόστολον 

καί ευαγγελιστήν Ίωάννην τον θεολόγον, μεταφρασθέν εις κοινήν γλώσ¬ 

σαν, 1841. 
4. (φ. 173α). Αδήλου, "Ετερον έγκώμιον εις τον αυτόν απόστολον 

καί ευαγγελιστήν Ίωάννην τον θεολόγον καί τήν Θεοτοκον. 
Ό κώδιξ είναι πολυτελής, επί εκλεκτού χάρτου, λίαν έπιμελώς καί φιλο- 

κάλως γεγραμμένος, εντός πλαισίου μελανός τιθέμενου τού κείμενου, όπερ εν 

έκάστη σελίδι καταλαμβάνει 0,10 μ. έπί έκτάσεως αυτής 0,177 μ. Διά χρισ¬ 

μάτων ερυθρών καί κυανών μετ’ έπιχρύσου ποικίλματος διακοσμούνται τά 

κεφαλαιώδη καί τά έπίτιτλα καί τροπάρια. Ή ακολουθία (φ. 20-55) άρι- 

θμεϊται ιδιαιτέρως κατά τό μέσον τών σελίδων διά κεφαλαίων γραμμάτων 

τού αλφαβήτου μέχρι σελ. ΟΒ' έν ολ<ρ. Τα φ. 1-19 καί 17 ι - 188 αφέθη- 

σαν λευκά, μη άριθμηθέντα υπό τού βιβλιογράφου. "Ανθη, φύλλα, μίσχοι 

ποικιλόχρωμα κοσμούν τάς πρώτας τού κώδικος σελίδας. Έν φ. 20α νειο- 

τέρα σημείωσις περιέχει τήν άφιέρωσιν ταυτην : 

Τώ αρχιμανδρίτη του οικουμενικού θρόνου Κωνσταντίω τφ ΚαλΜπο- 

λίτη προσφέρει σεβασμού ενεκεν /■ δ Χαριουπόλεως Γεννάδιος δ Σχολάριος 

1877 Σεπτεμβρίου 7. 

Στάχωσις τού κώδικος πολυτελής διά βύρσης μετά χρυσών καί εντύπων 

διακοσμήσεων. Καστανόχρους στίλβουσα βυρσα καλύπτει τάς ξυλινας πίνα- 
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κίδας της σταχώσεως, έφ’ ών απεικονίζονται έ'λικες, φύλλα, γεωμετρικά σχή¬ 

ματα, θαυμαστής τέχνης ό Εσταυρωμένος κατά το μέσον τής πρόσθιας, μετά 
του ήγαπημένου μαθητου καί τής Θεοτόκου. Ή παράστασις τής Άναστά- 
σεως κατά την όπισθίαν πινακίδα εντός ρόμβου ήδη έξέπεσε. 

110. 

Χαρτ. Διαστ. 0,20x0,142. Αιών ΙΘ'. Φ. 280. 

Μαθηματάριον, περιέχον τά ακόλουθα : 

1. (φ. Ια). Αγαπητού διακόνου, Έξήγησις εις τά προς τον 
Ιουστινιανόν τον βασιλέα παραινετικά κεφάλαια 

2. (φ. 7α). Κ ά τωνος [πρεσβυτέρου], Δίστιχα, γνώμαι, συμ- 

βουλαί, ήθικαί διδασκαλίαι, κατά μετάφρασιν έκ τού λατινικού υπό Μαξίμου 
Πλανουδη. 

3. (φ. 14α). Άδηλου, "Υμνοι κατ’ άλφάβητον έμμετροι εις ύπερα- 
γίαν Θεοτόκον. 

4. (φ. 160). Αδηλου, Διδασκαλία κατ’ άλφάβητον έμμετρος. 

5. (φ. 18α). Διάλογος έμμετρος αμαρτωλού προς Θεοτόκον καί διάβολον. 

6. (φ. 27α). Θέματα συντάξεως έπιθέτων προς τά ουσιαστικά, κατά την 
μέθοδον Θεοδώρου Γαζή. 

7. (φ. 32α). Ιρηγορίου Ναζιανζηνού, Περί των του βίου 
οδών, διά τής ψυχαγωγίας. Φ. 370 ή σημείωσες : 1806 έδιδάχθησαν ταντα 
υπό τοΰ διδ(ασκάλον) Παρθενίου τον έκ Τρεσ&ενάς, μένοντας έν τη σχολή 
δημη(τοάνης) ως υηοδι δάσκαλος. Ό παρ’ αντοϋ μαθητευϋεις Αναγνώ¬ 
στης Ίωάννον Σακελλαρίου. 

8. (φ. 38α, 276α). Εξήγησες εις τούς κατά στοιχεΐον μονοστίχους γνώ- 

μας τού Χρυσολωρά, περί οΰ καί βιογραφικόν σημείωμα (φ. 101α). 

9. (φ. 72α). Ιγνατίου, σκευοφύλακος Μ. Εκκλησίας, Έξήγησις 
εις την κατά στοιχεΐον παραίνεσιν προς τούς νέους. 

10. (φ. 74α). Θεοστηρίκτου μοναχού, Παρακλητικού κανό- 
νος έξήγησις. 

11. (φ. 83α). Έξήγησις τροπαρίων προς Θεοτόκον μετά την παρά- 
κλησιν. 

12. (φ. 84β). Θεοδώρου Δούκα Λασκάρεως, τού βασι- 
λεως, Παρακλητικού κανόνος πρός την Θεοτόκον έξήγησις. 

13. (φ. 97α). Πυθαγορου, Χρυσά επη, έξήγησις ψυχαγωγικώς. 

14. (φ. 105α). Αββά Θαλασσίου, Περί αγάπης καί εγκρά¬ 
τειας, ψυχαγωγικώς. 

15. (φ. 114α). Ομήρου, Βατραχομυομαχία, ψυχαγωγικώς. 

16. (φ. 132α). Θέματα πρός έκγύμνασιν πρωτοπείρων μαθητών. 
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17. {φ. 140α). Διδασκαλία περί άσκήσεως, πολιτείας καί διαίτης μοναχού. 

18. (φ. 1690). Περί πτώσεων. 
19. (φ. 172α). Θεοφίλου Κορυδαλέως, Έπιστολαί τού εγκω¬ 

μιαστικού χαρακτήρος. 
20. (φ. 1960). Μεγαλυνάρια εις διαφόρους εορτάς. 
21. (φ. 198α). Αινίγματα διά στίχων καί επιγράμματα. 
Τό λοιπόν περιεχόμενον τού κώδικος είναι σχέδια ή αντίγραφα επι¬ 

στολών, εγκυκλίων, ιατροσοφίων καί δικαιοπραξιών, έξ ών πολλά δΰναται 
νά άρυσθή ή έκκλησιαστική καί σχολική έρευνα τών έν Πελοποννήσφ ιδίρ 
πραγμάτων. Έκ τών έπιστολών πολλαί δεν προσφέρουν ασφαλή ιστορικά 
στοιχεία, μη περιέχουσαι τόπον, χρόνον, επιστολογράφον, αποδέκτην κλπ. 

Έκ τοΰ πλήθους τών σχεδίων έπιστολών κλπ. καταγράφονται περαιτέρω τά 
περισσότερον ένδιαφέροντα έξ αυτών. 

1) φ. 240. Δύο έπιστολαί αχρονολόγητοι, απευθυνόμενοι πρός αρχιε¬ 

ρέα άδηλον. Ό γράφων φαίνεται μοναχός διδάσκαλος, χρησιμοποιεί πομπιό- 
δεις έκφράσεις καί πληροφορεί τον αποδέκτην, δτι μεταβάς εις Άνδρίτσαι- 
ναν συνήντησεν απροθυμίαν καί εμπόδια διά την ΐδρυσιν σχολής, δεν κατώρ- 

θωσε δ5 ούτω νά ίκανοποιήση την επιθυμίαν τού αποδέκτου τής επιστολής. 

2) φ. 370. Ά πανταχούσα αχρονολόγητος, αδήλου άρχιερέως, πρός τούς 
χριστιανούς Τριπολιτζάς, περί ενεργουμένου έράνου υπέρ τής μονής τών 
Ταξιαρχών. 

3) φ. 1390. Όλιγα τινά περί Πελοπόννησου, ειλημμένα έκ τής Γεω¬ 

γραφίας Μελετίου Αθηνών, τού εξ Ίωαννίνων, έκδ. α', Ένετίησι 1728, 

σελ. 354 - 355. 
4) φ. 170α. Σχέδιον συμφωνητικού τών αδελφών Άσημάκη καί Κων- 

σταντή Άναστασοπούλων, περί διανομής τής πατρικής περιουσίας. 

5) φ. 1700. Αναφορά χριστιανών τής μητροπόλεως Χριστιανουπόλεως, 
περί τοΰ μητροπολίτου Γερμανού, πρός τήν Μ. Εκκλησίαν, δΓ ής αναφέ¬ 

ρουν δτι οΰτος ήτο καλός, έβοήθησε σχολεία κλπ. καί αδίκως συκοφαν- 

τεΐται. 
6) φ. 1970. Πιστοποίησις, δτι άποθανόντος τού Γειοργίου υιού χατζή 

Νικολάου Βελισσάρη, έκ Τριπολιτζάς, εις Γαλατάν, άποκαθίσταται υπό τού 
κληρονόμου πατρός του έπίτροπος ό Γιαννάκης Παλαμηδόπουλος. 

7) φ. 204α. Επιστολή αδήλου πρός μητροπολίτην Κορίνθου Ζαχαρίαν, 

γέροντα τού γράφοντος, άνευ άλλων ενδείξεων. 

8) φ. 204β. Όμοια τού αυτού πρός μητροπολίτην Παλ. Πατρών, δΓ ής 
ευχαριστεί αυτόν διότι έδέχθη τον συστηθέντα ιερέα. 

9) φ. 205α· Επιστολή άτυχήσαντος εμπόρου έξ Άδριανουπό?νε(υς πρός 
αρχιερέα, ον έκλιπαρεΐ ζητών οίκτον. 

10) φ. 217α. Αφοριστικόν άχρονολόγητον έναντίον αγνώστων κλεπτών 
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τής Σχολής Δημητσάνης, οίτινες άφήρεσαν μίαν κασέλαν, 100 γρόσια, τίμιον 
ξύλον κλπ. 

11) φ. 219α. Άπανταχούσα του πατρ. ΚΠόλεως Καλλινίκου Ε' κατ’ Ίού- 

λιον 1801, προς τούς κατοίκους των χωρίων Φιλιατρά καί Ζούρτσας 

τής μητροπόλεως Χριστιανουπόλεως, περί των κτημάτων καί λοιπών αφιε¬ 

ρώματος αυτής, εφ’ ών επικυρούται ή εξουσία τού μητροπολίτου Γερ¬ 

μανού. 

12) φ. 220α. Άχρονολόγητον επιτίμιον κατά τίνος γυναικός τής Άνδρι- 

τσαίνης, οίκειοποιηθείσης κτήματα τού αδελφού της. 

13) φ. 220β. Γράμμα τού πατρ. ΚΠόλεως κατά τό έτος 1814, προς τούς 

χριστιανούς τής μητροπόλεως Χριστιανουπόλεως, δΓ ού άνασκευάζεται ή 

εναντίον τού μητροπολίτου Γερμανού κατηγορία καί παρέχονται πατρικαί 

συμβουλαί περί χριστιανικού βίου. 

14) φ. 222α, 228β. Αχρονολόγητος άπανταχούσα μονής Δοχειαρίου τού 
Αγίου "Όρους, προς συγκέντρωσιν ελεημοσυνών. 

15) φ. 223β. Έπιτιμητικόν αρχιερατικόν γράμμα μητροπολίτου Χρι- 

στιανουπόλεως άνευ χρονολογίας, εναντίον Ανθίμου ηγουμένου μονυδρίου 

Κατζιμικάδας, χαρακτηριζόμενου ψεύτου, σκανδαλώδους, φιλοκατήγορου κλπ. 

16) φ. 224β. Άχρονολόγητον γράμμα περί τής Σχολής Άνδριτσαίνης, 

υπέρ ής άποθανών μητροπολίτης Χριστιανουπόλεως κατέλιπε 2 χιλ. γρόσια. 

Προς τον νέον μητροπολίτην Γερμανόν άποστέλλεται πατριαρχικός Έξαρχος 

δ Άνδρούσης "Ιωσήφ ινα έξετάση καί μεριμνήση από κοινού μετ’ αυτού διά 

τήν άπρόσκοπτον λειτουργίαν τής Σχολής. 

17) φ. 225β. Άχρονολόγητον επιτίμιον κατά τών κλεπτών τών πραγμά¬ 

των τού κυρ - Δημητράκη Άναστασοπούλου, εν Άνδριτσαίνη. 

18) φ. 226α. Άχρονολόγητον παραινετικόν γράμμα προς τούς χριστια¬ 

νούς τής πολιτείας Τριπολιτζάς, περί σεμνού βίου. 

19) φ. 227β. Άχρονολόγητον γράμμα τού επισκόπου Άκόβων Σιλβέ- 

στρου, συγχαρητήριον προς άδηλον, μητροπολίτην γενόμενον Χριστιανου- 

πόλεως. 

20) φ. 230β. Σχέδιον συμμαρτυρίας άρχιερέως περί μέλλοντος νά 
ΐερωθή. 

21) φ. 231α. Αχρονολόγητος επιστολή αδήλου προς τον μητροπολίτην 

Προύσης Άνθιμον, περί τής έριδος τού επισκόπου Άμυκλών καί μητροπο¬ 

λίτου Λακεδαιμόνιας διά τήν πατρ. εξαρχίαν Τριπολιτζάς. 

22) φ. 232α. Έ πιτροπικόν τών κατοίκων Ζατοΰνης διά τον Ευθύμιον 

παπα - Χριστοδουλόπουλον, πληρεξούσιον τών θυγατέρων Μήτρου Σταυρο- 

πούλου, προς διεκδίκησιν τής περιουσίας τού έν ΚΠόλει άποθανόντος μοραΐτη 

σανταλιτζή Σταυρή, αδελφού των. 

23) φ. 233α. Αχρονολόγητος άπανταχούσα τής μονής Φιλοσόφου προς 
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χριστιανούς τής μητροπόλεως Χριστιανουπόλεως, προς συμμετοχήν εις έρανον, 

δΓ ον άποστέλλεται δ προηγούμενος Διονύσιος. 

24) φ. 234α κέξ. Γράμματα άφορώντα εις τήν μητρόπολιν Χριστιανσυ- 

πόλεως, εν σχέσει προς ένοριακά χωρία, τελεσιν γάμου, συμπεριφοράν. 

25) φ. 234β. Περί ίεροδιακόνου Ιεροθέου καί τής βιβλιοθήκης τού 

άποθανόντος επισκόπου Ωλένης, καταλιποντος αυτήν εις την Σχολήν Δημη¬ 

τσάνης. 
26) φ. 237α. Αναφορά άχρονολόγητος χριστιανών επαρχίας Ωλένης, 

περί πληρώσεοος τής επισκοπής διά τού άλλοτε διδασκάλου ιερομόναχου 

Χριστοφόρου. 
27) φ. 239α. Αναφορά τών μοναχών μονής τίνος τής επαρχίας Δημη¬ 

τσάνης, κατά Μάρτιον τού έτους 1780 υποβληθεισα εις το Πατριαρχεΐον, 

δΓ ής άναφέρουν δτι ό λογιώτατος ίεροδιάκονος τού πατριαρχικού εξάρχου 

επισκόπου Άμυκλών καί ό κυριάρχης Δημητσάνης ήλεγξαν τούς λογαρια¬ 

σμούς τής μονής. Περαιτέρω οί μοναχοί άναφέρονται εις τάς ανωμαλίας τής 

Πελοποννήσου, συνεπείς* τού άτυχούς κινήματος τού Όρλώφ καί ελεεινολο¬ 

γούν τήν δεινήν κατάστασιν, έξ ής εξέρχεται ή μονή βραδέισς. 

28) φ. 240α. Δύο γράμματα σχετικά προς τήν μονήν Αίμυαλών, 1793. 

29) φ. 241α. Σχέδια επιστολών ενδιαφέροντα τήν εν Δημητσάνη Σχο¬ 

λήν, 1805. 
30) φ. 248. Επιστολή μαθητού τής ιδίας Σχολής ά.χρ. προς, έλλογιμώ- 

τατον Αναγνώστην, παρά τφ Άγίιρ Μονεμβασίας. 

31) φ. 249. Έπιστολαί μεταξύ τών ετών 1792- 1795 προς αδήλους 

επισκόπους, περί τινων αγίων λειψάνων, περί ών ό ηγούμενος τής μονής 

Επάνω Χρέπας Κύριλλος είχε καταφύγει προς τον πατρ. έξαρχον μητροπο¬ 

λίτην Βιζύης. 

32) φ. 259 κέξ. "Άλλα τινά γράμματα σχετικά προς τήν Σχολήν Δημη¬ 

τσάνης. 

33) φ. 263α. Δύο συστατικά γράμματα τού μητρ. Χριστιανουπόλεως 

προς τον ηγούμενον Διονύσιον τής μονής Καλαμιού, τής κατα την πατρ. 

Εξαρχίαν Άκόβων. 

34) φ. 264α. Γράμμα συστατικόν τού Δημητσάνης Φιλοθέου προς άδη¬ 

λον, αλλά πάντως πλησιόχωρον αρχιερέα, από 27 Άπριλ. 1810, περί μονα¬ 

χού μονής Φιλοσόφου, περιερχομένου προς συλλογήν Ιράνων. 

35) φ. 266α. Χρονικόν έμμετρον, Περί τών άξιοσημειώτων συμβάντων 

τ>) Όϋωμανική υψηλη επικράτεια τφ αωζ' ετει κατά μήνα Μάιον. Άρχ. 

έστάϋησαν Ιστορικοί μεγάλων τε πραγμάτων 

ΰανμάτων βεβαιότατα και τερατουργημάτων 

μ’ ευφράδειαν ρητορικής, περίπλοκός σχημάτων... 
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113. 

Χαρτ. Διαστ. 0,247x0,177. Αιών ΙΗ'. φ. 289. 

1. (φ. Ια). Γρηγορίου Ναζιανζηνού, Επιτάφιος εις Μ. 

Βασίλειον, ερμηνευτείς μετά ποικίλων σχολίων. 

2. (φ. 37α). Τοϋ αυτού, Λόγος περί φιλοπτωχίας, ομοίως. 

/ 3· (φ δ3α)· Συλλογή καί έξήγησις μυθολογικών καί λοιπών ιστοριών, ών 
εμνήσθη Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός εις τούς α' καί β' στηλιτευτικούς λόγους. 

4. (φ. 70 α). Γρηγορίου Ναζιανζηνού, Λόγος εις τά "Αγια 
Φώτα, ερμηνεία μετά σχολίων. 

5. {φ. 86α). Τού αυτού, Λόγος εις την νέαν Κυριακήν, ομοίως. 

6. (φ. 101α). Μακαρίου, ίεροδιακόνου τού Πατμίου, Ερμηνεία 

περικοπών δυσνόητων τινών λόγων Γρηγορίου Ναζιανζηνού. Απολογητικός 
τής είς Πόντον φυγής. 

7. (φ. 165α). I ρηγορίου Ναζιανζηνού, Πανϊίγυρικός είς 
τά Θεοφάνεια, ήγουν γενέθλια. 

8. (φ. 178α). Νικήτα Σερρών, Υπόμνημα είς τον περί Άνα- 

στάσεως λόγον Γρηγορίου τού Ναζιανζηνού. 

λ 9·η ίφ* 228«); Γρηγορίου Ναζιανζηνού, Πρώτος Στηλιτευ- 
τικός εις Τουλιανόν μετά ερμηνευτικών σχολίων. 

10. (φ. 272α). Γού αυτού, Εις την Πεντηκοστήν ομοίως. 

Τ ^Παράφυλλα τού κωδικός κατά τήν στάχωσιν έτέθησαν δυο επιστολαί, 

ών η πρώτη από 17 Μαρτίου 1784 απευθύνεται προς τον σκευοφύλακα τής 

μονής Βατοπεδίου Φιλόθεον, παρακαλούμενον ν’ άποστείλη προς τον γρά- 

φοντα τήν Τιμίαν Ζώνην τής Θεοτόκου, τήν τιμίαν κάραν τού αγίου Γρη- 

γοριου του Θεολόγου κλπ., ώς άλεξίκακον κατά τού ενδημούντος λοιμού, ή 

δε δεύτερα απευθύνεται πρός τον πρεσβύτερον Αγάπιον, τον ιδρυτήν τής 

Σχολής Δημητσάνης, είς Σμύρνην, υπό χρονολογίαν 13 Φεβρ. 1783 καί φέρει 
υπογραφήν : δ έν Χφ αδελφός Ά&ανάσιος ταπεινός «..., είναι δέ άπάντη- 

σις εις προηγουμένων τού αποδέκτου από 27 Ιανουάριου, ύπομιμνήσκουσα 

κοινας αποφάσεις υπέρ τής Σχολής καί πληροφορούσα ότι ή πατρίς αναλάμ¬ 

βανες κατ’ ολίγον έκ τής άθλιας καταστάσεως. Είς τήν ιδίαν ταύτην επιστο¬ 

λήν άναφέρεται τό όνομα τού λογιωτάτου αρχιδιακόνου Γρηγορίου τού μετά 

ταυτα οικουμενικού πατριάρχου τού Ε', έν τέλει δέ σημειοΰται, δτι ο διδά¬ 

σκαλος κυρ - Δημήτριος άνεχώρησεν εκεΐθεν κατ’ Αύγουστον δΓ Άγυιάν *, 

Ειδήσεις τινάς περί τοϋ Δημητρίου τούτου διδασκάλου Άγυιάς, βλ. ύπό Θ. Ν. 

Φιλαδελφεως, Ανέκδοτοι επιστολαί τοϋ πατριάρχου Ιεροσολύμων ’Εφραίμ καί 
άλλων διδασκάλων των επί τοΰ Πηλίου ίδια σχολείων κατά τον ΙΗ' αιώνα, «Έπε- 
τηρις 'Παρνασσοϋ’», τόμ. Ε' (1901), σελ. 200 κέξ. 

άφήνων κενόν δπερ εν μέρει πληροί ό συμβοηθός του εκ Χρύσαφας ίερεύς, 

ένφ ό συνδιδάσκαλος κυρ-Ιωάννης υγιαίνει. 
Στάχωσις βυρσίνη μετ’ επιχρύσων είς τό νώτον κοσμημάτων. Αί πινα¬ 

κίδες έπικεκαλυμμέναι 5Γ έγχρωμου λεπτού χάρτου. 

Χαρτ. Διαστ. 0,245x0,195. Αιών ΙΘ'. Φ. 159. 

1. (φ. 2α). Περί τών καθηκόντων βίβλος... Τω. Νικολάου Αλεξάνδρου 

Μαροκορδάτου βοεβόδα, νΰν πρώτον τύποις έκδοθεΐσα... αψιθ' '. Προτάσσε¬ 

ται επιστολή τού μητροπολίτου Δρύστρας Ιεροθέου τού Κομνηνού 2. 

2. (φ. 79α). Γενναδίου πατρ. ΚΠόλεως, Άπόκρισις πρός τον 

άμηρά σουλτάνον Μεχμέτην, πρώτον τύραννον τής Κωνσταντινουπόλεως, έρω- 

τώντα περί τής πίστεως ημών. 
3. (φ. 83β). Γρηγορίου Ναζιανζηνού, ’Ίσον τής διαθή¬ 

κης, μεταγραφέν έκ τού αρχετύπου. 

4. (φ. 86α). Γενναδίου πατρ. ΚΠόλεως, "Ομιλία περί τού μυστη¬ 

ριώδους σώματος... Ιησού Χριστού... 

5. (φ. 95α). Ευγενίου αρχιεπισκόπου, Επιστολή πρός ίεροδιάκο- 

νον Παγκράτιον. 

6. (φ. ΠΟβ). Σέργιου, τού έξ Άγραφων άρίστου διδασκάλου, Έπι- 

στολαί κατά τού περί συνεχούς μεταλήψεως ανωνύμου βιβλίου. Δευτέρα άπάν- 

τησις επί τής άναιρέσεως τής πρώτης τού αυτού επιστολής από 15 Όκτω- 

βρίου 1785. 

7. (φ. 117α). Τού αυτού, Επιστολή τφ αύτφ Κυρίλλφ από 8 

Ιανουάριου 1786. 

8. (φ. 118α). Τού αυτού, Επιστολή πρός άδηλον ηγούμενον. 

9. (φ. 121α). Περί τής άγραφου τής Εκκλησίας παραδόσεως μαρ- 

τυρίαι. 
10. (φ. 138α). Σ ε ρ γ ί ο υ, τού έξ Άγραφων. ΙΙερί τών έν τή Έκκλη- 

ί 1 έταΐΙβΕε&ΓαηίΙ, Βϋ^Ιϊο^Γ&ρΗϊβ Ηεΐΐέηΐηυε οη άεδεπρίϊοη ταίδοη- 

ηέε άεδ οιΐντβ^εδ ραθίίέδ ρπτ άεδ Οοτεοδ &ιι άϊχ-ίαιιίΐϊθΐηε δίέοίε, τόμ. Α', Ραπδ 
1918, σελ. 153-161. Ή έν Δημητσάνη Δημοσία Βιβλιοθήκη κατέχει άντίτυπον τής 
παρούσης έκδόσεως, ύπό επίσημα Κα 235 ταξινομηθεν. Τοϋτο είς τήν κάτω φαν τοΰ 
φ. 2 φέρει τό ακόλουθον σημείωμα : γ κτήμα Διδυμοτείχου Γαβριήλ Ιΐατμίον, ιδιό¬ 

χειρον αύτοΰ. 

2 Περί αύτοϋ βλ. τά σημειωθέντα ύπό Ν. Α. Β.έη, Κατάλογος τών ελληνικών 
χειρογράφου κωδίκων τής έν Πελοποννήσω μονής τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου, τόμ. Α', 

έν ’Αθήναις 1915, σελ. δ, ύποσ. 1 καί τήν αυτόθι σημειουμένην βιβλιογραφίαν. 

Κ. Ν. Σάθα, Νεοελ. φιλολογία, σελ. 397 -399. Ε. Ε ε £ γ ά η ά, έ'νθ’ ανωτέρω. 
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σί<? ψαλλόμενων κρατημάτων, πότε και παρά τίνων ώροθετήθησαν, έρωτη- 

θέντος παρά τίνος των εν Αγιωνύμφ ’Όρει άσκούντων πάτερων. 

11. (φ. 1Β9β). Ιωάννου Χρυσοστόμου, Λόγος περί άρχιε- 
ρωσΰνης. 

12. (ψ. 158α). Στίχοι ψαλλόμενοι εν τη άπομνημονεύσει των ονομάτων 

ζώντων και τεθνεώτων, γινομένου τεσσαρακονταλειτούργου. Ποίημα του 
Δέρκων Γρηγορίου, του Πελοποννησίου \ ’Άρχ. 

*Ηχος ηλ. β' (έν τη μνημονεύσει των ζώντων). 

’Επάκονσον, δέοποτα, ήμών δεόμενων σον, ώς φύσει πολυέλαιος, 

αφες, άψες, δέσποτα, περί ών ήδη ποιούμενα την μνήμην ήδη, άγιε' 

σκέπασον τους δούλους σον εν σκέπη των πτερύγων σου, ονς ήδη σοι προσάγομεν 

μνησθητι, φιλάνθρωπε, τής ασθένειας... 

Εγράφη, κατα την εν επίκεψαλιδι του φύλλου χρονολογίαν, τό αωγ^. 

Φ. Ι37β : Τέλος καί τφ εν Τριάδι νμνονμένω θεω δόξα και κράτος. 

Εγράφη διά χειρός ευτελούς Σεβαστείας Γερμανού τον Πελοποννησίου, εν 

τή βασιλενούση τών πόλεων, κατά τό αωδον έτος, εν μηνι Μαρτίω : 

113. 

Χαρτ. Διαστ. 0,273x0,214. Αιών Ι<Γ. Φ. 199. 

[Ματθαίου του Βλαστάρεως], Σύνταγμα κατά στοιχείον. 

Κώδιξ ακέφαλος, κολοβός, λίαν επιμελούς γεγραμμένος. Ερυθρά Ιπί- 

τιτλα και υπέρυθρα κεφαλαιώδη κοσμούν τά φύλλα αύτοΰ. Εις την φαν 

δι ερυθροΰ επίσης μελανός σημειούνται παραπομπαί εις κεφάλαια συγγρα¬ 

φέων. Στάχωσις τών καθ’ ήμάς χρόνων, άλλ’ εξηρθρωμένη έν πολλοΐς. 

Χαρτ. Διαστ. 0,207X0,15. Αιών ΙΘ'. Φ. 145. 

Μαθηματάριον περιέχον ψυχαγωγικώς ερμηνευόμενα τά επόμενα : 

1. (φ. Ια). Τών επτά σοφών αποφθέγματα. 

2. (φ. 17α). Αββά Νείλου, Νουθεσίαι. 

3. (φ. 44α). Τωάννου Χρυσοστόμου, Νουθεσίαι. 

4^. (φ. 59α). Θεόδωρου Προδρόμου, Ιαμβικά καί ήρωοελε- 

γεΐα εις τά κεφαλαιωδώς ρηθέντα εν τφ τετραευαγγελίφ. 

1 Περί τοϋ έξοχου άνδρός βλ. Στ. Ν. Θωμοπούλου, *0 μέγας Δέρκων 
Γρηγόριος (1801 -1821)· «Δελτίον 'Ιστορ. Έθνολογ. Εταιρείας», νέα σειρά, τόμ. Α' 
(1928 - 1929), τ. β', σελ. 52 - 100. * 

Κατάλογος τών χειρογράφων κωδίκων της Βιβλιοθήκης τής Σχολής Δημητσάνης 25υ 

5. (φ. 115α). Τ σ ο κ ρ ά τ ο υ ς, Προς Δημόνικον. 

6. (φ. 138α). Μ. Βασιλείου, προς τούς νέους... 

Στάχωσις εξηρθρωμένη. 

115. 

Χαρτ. Διαστ. 0,32X0,215. Αιών ΙΖ'. Φ. 161. 

* Ακέφαλος, κολοβός, έξηρθρωμένος, φύλλα αύτοΰ ικανά εξέπεσαν, άλλα 

κατεστραμμένα οΐκτρώς. Φέρει παλαιάν άρίθμησιν κατά φύλλα 5 - 165. 

Μανουήλ του Μαλαξοΰ, Νομοκάνων. Ό κώδιξ είναι γεγραμ¬ 

μένος διά σταθερας καί φιλοκάλου χειρος. Τά αρχικά κεφαλαιώδη, τά επι- 

τιτλα και άλλα τινά είναι γεγραμμένα δι’ ερυθρού μελανός. 

Φ. 70α. Άπόκρισις πατριάρχου Ίιοάοαφ, έτει ,αφξ', εις έρώτησιν 

περί παρανόμου τρίτου γάμου : Και άπέφηνεν ο άγιος πατριαργ^ης μετά τής 

ίερας αύτοΰ Συνόδου... Υπογράφουν δέ Καισαρείας Μακάριος, Φιλαδέλ¬ 

φειας Γαβριήλ, Θεσσαλονίκης Θεωνάς, Ζιχνών Κάλλιστος, Παροναξίας 

Βενιαμίν, Μαρωνείας Αρσένιος. Επίσκοποι : Σερβιών Μακάριος, Πλατα- 

μωνος Διονύσιος, Κασσανδρειας Κάλλιστος, Αρδαμεριον Γαλακτιων. 

116. 

Χαρτ. Διαστ..0,27X0,193. Αιών Κ". Φ. 132. 

[Ματθαίου Βλαστάρεως], Σύνταγμα κατά στοιχείον. Τού 

προτασσόμενου πίνακος περιεχομένων μονον το τελευταΐον φυλλον απέμεινε, 

τά δέ λοιπά εξέπεσαν. £0 κώδιξ εγράφη δια τής ίδιας χειρος, ητις εγραψε και 

τον ύπ’ άριθ. 113. 
Φ. 67α. Ή ένθύμησις : / Έδώ γράφω νά ήξεύρουν όιά τό νερόν όπου 

ενγίκε έσιδρομησε δ πα(πα) - Δανιήλ έν χωρίω λεγόμενο ζάτοννα καί τό 
επίκλιον γιδργονλας, και δ έν ιερεύσι πα(πα)Παίσιος ό γερμος εκ χώρας 

δημητζιανας και εκοπίασαν εις τούς χριστιανούς, έωνία τους ή μνήμη οπού 

εδοσαν την ελεημοσύνην και ενγίκε τό νερόν καί Ιδε αναπαη το μοναστηρη . 

έτος χ(ριστο)ύ αχ\β' και άν θέλουν οι π(ατέ)ρες δσοι έλθουν όπισθεν ας 

έχουν ένθήμησιν εις Θεόν τό μνήσθητη Κ(ύρι)ε καί θέλει πληρόσι ό Θεός 

τον κόνπον τους. 

Φ. 67β : εκ γορα ζατοννα τό έποικληον κλαδας ή έτος 1695 επιγε και 

ω παρθαινιος ώς την μοθονοι υς τος φεταδες και ζητησαι τον τοπον οπού 

ύνε ποκάτο στον κοκορα το καπον στο κεφαλοβρησο απο δοθε και εβαλαι 

και μαστορους και μεραμετησε το παλεό μοναστηρη και δοσε ρηαληα 28 

ιγουν νκοσιοχοτο και γροσια 45 υγον σαράια πετε και ευτοιασε τον μοιλον 

τοπ_οπροστον ατζηχολον και αλονς περησσονς κοπος καί ο θεός να 
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τον σιχορεσι α γ 6 <1696 ;> εν μοινη ανγουστον 18 έπιγιαι με τον 

κοςαντινους στην στεμνητζαν και ποιρε κομά στρεματα δέκα νς την πα 

παναγία αποκατο οπο που παγι στον καπον πο ενε μηα σικυα. Μεθ* δ βι’ άλ- 

λης χειρός ή μονοκονδυλιά : Κάλλιο το: ς χχαλλάκης. 

Φ· : 1720 1721 απριλιον 1 

για τις μούρες 

ΐ Γράφω εγο ο οίωασαφ λαζαροπουλος εκ χωράς διμιτζιάνας κυ επι- 

κλιον σακελαροπονλος έβαλα ενα περιβόλι Ι!/Ι/!/(ρες εις των λινόν κοντά 

ρίζες εκατό οΐτι εκατόν και οι ε-δοε-του γροσια τριαντα οιτι 30. 

με το χαγιατι τον κελιω οξο και μεοα κοντά εις ε κοινά χρονον ενα 

επαραδοσα του μοναστηριού γροσια εξιτα όλα ναχτι και αλους κοπους περισ¬ 

σούς και αν θέλουν οι πατερες οσι έλθουν όπισθεν ας έχουν ενθιμισι εις 

θεόν το μνηστιτι κύριε και θελι πλιροαι ο θεός των κοπον τους. 

/ Ιωασαφ οιερομονάχος γραψας 

σινχωρίσετε μοι το αμαρτολο. 

Και περαιτέρω δι3 άλλης χειρός : / το παρόν ω νομος ε παριχης του 

πανοοηωτατον π(νευ)ματηκου παπα κηρ παρθενηου και ογηος ήθελε τ απο- 

ξαινοσι εχωμε 

Φ. 132β : / εις τους αχ\θ έν μηνι αύγούστω εις ιγ' έχειροτονήθη δ 

διάκος ό Κωνστάντιος εκ χώρας δημητζανας, του σπηλιώτη υιός όπου κατά¬ 

γεται έκ χώρας ανδρίτζενας να ξεύρομεν τό όνομά του β- ή κωνστάντιος 

χειρί μου γράψας παπαγερμός. 

Περαιτέρω άλλα κονδυλίου δοκίμια και εν τέλει : 
1656 

εγενεινηθη τό πεδι του πα(πα) κυρ γιωανείτουπανον ογγηπα σε 15 του 

αυγουςου. 

Στάχωσις των καθ’ ημάς χρόνων. 

117. 

Χαρτ. Διαστ. 0,29x0,213. Αιών ΙΤ'. Φ. 259. 
Ακέφαλος, κολοβός. 

Μηναίον Μαρτίου - 'Απριλίου. 

Επί τής οπίσθιας πινακίδος : Τό παρόν μηνέο ϋπάρχη τον παμεγηστον 

ταξιάρχδν μιχαηλ και γαβριήλ και όποιος ήθελεν τό άποξηλεόσι δς εχη 

τους ανοθεν ταξιαρχας άντήδικο αμήν, νικολός του φιλοσοφου έγραψα 
τανοθεν. 
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Καί περαιτέρω λοξώς αριστερά : 

ής τους αχπα’ ιρ θε ο πανί 

ερότατός κυρ γεν άδιος μι 

νι ίουναρίου ής της 1 

Στάχωσις δια βΰρσης μελανός χρώματος, ήτις έκ τοΰ νώτου εξέπεσε, 

ένφ ή καλΰπτουσα τάς ξυλίνας πινακίδας διατηρεί ίκανώς ευδιάκριτα σημεία 

παλαιάς έντυπου διακοσμήσεως έκ φύλλων, αστέρων, ελίκων καί σχημάτων, 

Ή πολλή χρήσις, δ έπικαθήμενος κηρός καί 6 χρόνος συμπληροΰν την έκ 

τής νοτίδος φθοράν. Έπί των πινακίδων διακρίνονται αί θέσεις των θήλυ- 

κοπήρων, δι3 ών έπορποΰτο δ κώδιξ. 

118. 

Χαρτ. Διαστ. 0,270x0,197. Αίών ΙΘ'. Φ. 153. 

Θεοφίλου Κορυδαλέως, Έξήγησις του αριστοτελικού περί 

ψυχής συγγράμματος 3. Έν έτει αψε^ Γαμιλιώνος λ'. 

Φ. 150α : αψε μουνιχιώνος κ τέλος καί τφ θεφ δόξα. 

και τάδε προς τοΐς αλλοις γέγραπται παρ’ Άζαρίου 

ίερομονάχου άρχημανδρίτου του Κυζίκου. 

Καί ευθύς κατωτέρω υπό τής αυτής χειρός ειχον γραφή ταΰτα, δια- 

γραφέντα. 

δ δε τούτψ έντυχών μή των έπτασ- \ 

μη ως γραφέντων θαυμαζέσθω, αλλά τον πόνον έπαινείσθω 

προς δε θ(εό)ν \ τον καταξιώσαντά με τούτο γράψαι καί εΰχάς 

ίκετηρίους αύτφ πεμπέτω τοϋ \ γραφήναι με εν τη αληθή 

καί αίωνίω εκείνη βίβλω. ’Ήκουσα δε καί τούτο παρά Ιακώβου 

τοϋ άργείου. 

Τέλος εις στίχους εξ ταΰτα υπό τοΰ αύτοΰ : 

Έμφυσήματι σφ δ τον Άδάμ ζωώσας 

εμπνευσον κάμοί χάριν τοϋ αυνιέναι 

1 Τάσου Άθ, Γριτσοπούλου, Μητρόπολις καί μητροπολΐται Λακεδαι¬ 

μόνιας κατά την Ενετοκρατίαν. Θεοδώρητος Κριτής ό έκ Δημητσάνης' «Θεολογία», 

τόμ. Κ' (1919), σ. 548. 

2 Ά. Παπαδοπο ύλου-Βρετοΰ, Νεοελληνική φιλολογία, μέρ. Β', έν 
Άθήναις 1857, σελ. 49. Κ. Ν. Σάθα, Νεοελ. φιλολ., σελ. 250 κέξ. Τό προκείμε- 

νον έργον παρέμεινεν ανέκδοτον. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ νΕτ®ί ΚΔ' 17 
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τά περί ψυχής ταυ τα μετερχομένφ. 

Ψυχήν λογικήν οί έμφνσήσας θεέ μου 

πασας τάς δόξας των φιλοσοφησάντων 

ον’ εν ψρονών όλ.ηγορήσω τούτων. 

Στάχωσις νεωτέρα. Εν τη φα εκασταχού περιληπτικοί τινες σημειώσεις. 

119. 

Χαρτ. Διαστ. 0,29χ0.19β. Αιών ΙΖ'. Φ. 205. 

Ματθαίου του Βλαστάρεως, Σύνταγμα κατά στοιχεΐον. 

Ό κώδιξ είναι δμοιος προς τούς ύπ3 άριθ. 113 και 116. Φύλλα τινά δια- 

πεποτισμένα ύφ3 ΰδατος κατέστησαν δυσανάγνωστα, ενιαχού δέ ή γραφή 

ολως εξίτηλος, ίδια τά διά μελανός ερυθρού γεγραμμένα αρχικά καί τά 
έπίτιτλα. 

Φ. 203β : Έγρ&φη ή παρούσα βίβλος τον ίερομονάχον ματθέφ τφ 

λεγομένω βλάοταρ(ις), διά χειρδς ίω(άννου) ίερέως τοϋ μεγάλου σακελλα- 

ρίον τ(ής) μεγάλ(ης) έκκληοί(ας) τού βνζαντίον. έτει τφ σ(ωτη)ρίφ 

αχκδν μηνός μαρτίον κ’. 

Μεθ3 δ ή νεωτέρα σημείωσις : 

Τδ παρόν βιβλίον τον νομικού Ματθαίου Βλαστάρεως είναι γεγραμμέ- 

νον ώς φαίνεται προς διακοσίων τεσσαράκοντα επτά 247 ετών, σπανιότα- 

τον, καί ώς τοιούτον πρέπει νά διατηρείται έν τή Βιβλιοθήκη της 'Ελλ. 

Σχολής Δημητσάνης, δπερ μοι τό έδώρησαν οί ανεψιοί τού πρωτοσνγκέλου 

Αμβροσίου Φραντοή εκ Κυπαρηοσίας, πεσόντος δέ τού ίππου έν τφ ποταμω 

Άλφειφ, έβράχη καί ώς έκ τούτον είναι εις τινά μέρη δυσανάγνωστοι, 

δωρονμαι δέ τούτο ήδη τή Έλλ. Σχολή Δημητσάνης. 

Άθήναι τήν 10 Μαρτίου / δ Φθιώτιδος Καλλίνικος 

1871 

(Παραπλεύρως ή σφραγίς τής Αρχιεπισκοπής Φθιώτιδος). 

Φ. 205 : Σχέδιον διαθήκης. 

120. 

Χαρτ. Διαστ. 0,195x0,137. Αιών ΙΗ'. Φ. 82. 

Κτητορικός κώδιξ τού εν Δημητσάνη ιερού ναού τού 'Αγίου Γεωργίου 

τής Πλατσας, καθιερωθείς τή 1 Ιουνίου 1761, περιέχων δε αφιερώσεις καί 

λοιπά σημειώματα από των αρχών τού ΙΗ' αίώνος μέχρι των επέκεινα χρό¬ 

νων. Φύλλα πλεΐστα άφέθησαν λευκά. 
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121. 

Χαρτ. Διαστ. 0,22X0,157. Αιών ΙΗ'. Φ. 14. 

Κατάστιχον, τό κοινώς καλούμενον μεριδο χαρτί, τού ένοριακού 

άλλοτε έν Δημητσάνη ναού τού αγίου Γεωργίου τής Πλάτσας, περιέχον κατ* 

αλφαβητικήν σειράν καταγεγραμμένα τά ονόματα των ενοριτών, ΐνα μνημο- 

νεύωνται εις τήν Ίεράν Πρόθεσιν. 

122. 

Χαρτ. Διαστ. 0,209x0,157. Αιών ΙΗ'. Φ. 14. 

Κολοβός. Δοξολογία, ήν άπήρτισαν εύχαί διάφοροι, ύμνοι, ψαλμοί και 

έκλογαί έκ τής 'Αγίας Γραφής. Στάχωσις έξέπεσε. 

123. 

Χαρτ. Διαστ 0,197X0,142. Αιών ΙΘ'. Φ· 67. 

Καλλινίκου Καστόρχη, Κατάστιχον αύτόγραφον, περιέχον 

διαφόρους λογαριασμούς, ενθυμήματα καί άλλας σημειώσεις. Στάχωσις διά 

βύρσης. Αί πινακίδες έπικεκαλυμμέναι διά λεπτού εγχρώμου χάρτου. 

124. 

Χαρτ. Διαστ. 0.285x0,205. Αιών Κ\ Φ. 18. 

Ακολουθία τού όσιομόρτυρος Ευθυμίου τού νέου, -ψαλλόμενη τή 22 

Μαρτίου, γεγραμμένη δέ μετ’ έπιμελείας καί φιλοκαλίας, ποικίλου μελανός 

καί άλλης διακοσμήσεως. Στάχωσις ελλείπει. 

Χαρτ. Διαστ. 0,195x0,146. Αιών ΙΘ'. Φ. 9. 
Κατάστιχον διαφόρων λογαριασμών τής Σχολής Δημητσάνης, χωριζόμε- 

νον εις σελίδας έσόδων καί εξόδων άντιστοίχως, άναφερόμενον δέ εις τά έτη 

1829—1830. Ιδιαιτέρα μερίς διετέθη διά τον διδάσκαλον Αναγνώστην 

Παπαγγελίδην, προς ον σχετίζεται ό ύπ3 άριθ. 105 κώδιξ, καί τον αλληλο¬ 

διδακτικόν Κωνσταντήν Στεφανόπουλον. 

126. 

Χαρτ. Διαστ. 0,205x0,145. Αιών ΙΘ'. Φ. 17. 
Καλλινίκου Τερζοπούλου, αρχιεπισκόπου Άργολίδος, Δύο 
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λόγοι, α) εις τον αγωνιστήν Γιαννάκον Τζανήν και β) εις τον ιατρόν Ιωσήφ 

παπα -Άνδρέου, έκφωνηθέντες έν Δημητσάνη, ό μέν πρώτος εις άδηλον χρό¬ 

νον, δ δέ δεύτερος τή 20 Ιουνίου 1870. "Εκαστος εξ αυτών κατεγράφη εις 

ίδιον φυλλάδιον, εκ δέ τής σταχώσεως των δύο άπηρτίσθη δ κώδιξ. 

127. 

Χαρτ. Διαστ. 0,20x0,15. Αιών ΙΘ'. Φ. 4. 

Π. Α. Καρακάλλου, ελληνοδιδασκάλου Νυμφασίας, Λόγος εις 

τάς δημοσίας εξετάσεις τής Έλλην. Σχολής Βυτίνης, τή 27 Ιουνίου 1848. 

128. 

Χαρτ. Διαστ. 0,205x0,15. Αιών ΙΘ'. Φ. 6. 

Αδήλου, Σημειώσεις των μοχθηρών καί κακοβούλων κατ’ αυτού 

μαγγανειών τού Γ. Π. Σκούζε, μεταξύ τών ετών 1877-1884. 

129. 

Χαρτ. Διαστ. 0,325X0,125. Αιών ΙΗ'. Φ. 58. 

Κατάστιχον ιδιωτικών λογαριασμών και ενθυμήσεων μεταξύ τών ετών 

1783- 1816. 

130. 

Χαρτ. Διαστ. 0,337x0,112. Αιών ΙΗ'. Φ. 74. 

Κατάστιχον διαφόρων λογαριασμών τού έν Δημητσάνη παλαιού ένορια- 

κού ναού τής 'Αγίας Κυριακής, περιέχον την μεγά?α)ν διαχειριστικήν κίνησιν 

αυτού, ήτοι εισπράξεις και πληρωμάς, ενοικιάσεις κτημάτων και εργαστη¬ 

ρίων, πωλήσεις, ιεροπραξίας, καταγραφάς υποστατικών, διαχειρίσεις επιτρό¬ 

πων κλπ. από τού έτους 1759 κεξ. 

Ό κώδιξ είναι έπικεκαλυμμένος διά καστανού χρώματος βύρσης καθ’ άπα- 

σαν τήν επιφάνειαν αυτού άνευ πινακίδων. Τό οπίσθιον κάλυμμα καταλήγει 

εις τό μέσον εις γλώσσαν, ήτις άναδιπλούται καί δι* ίμάντος ασφαλίζει τον 

κώδικα. 

131. 

Χαρτ. Διαστ. 0,285X0,103. Αιών ΙΗ' — ΙΘ\ Φ. 64. 

Κατάστιχον τού ένοριακού ναού τής 'Αγίας Κυριακής έν Δημητσάνη, 
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περιέχον ποικίλος σημειώσεις, Αφιερώσεις και λογαριασμούς από τού έτους 

1748-1807. Άπό τοΰ φ. 5 κεξ. και Αλλαχού αί σημειώσεις αορορουν εις 

τόν ναόν τοΰ 'Αγ. Βασιλείου, Από τοΰ έτους 1757. _ 
Τό κάτω τμήμα τοΰ κωδικός μυόβρωτον. Τήν στάχωσιν αποτελούν πίνα- 

κίδες έκ χαρτονιού άνευ τίνος περικαλύμματος. 

132. 

Χαρτ. Διαστ. 0,285X0,10. Αιών ΙΘ'. Φ. 39. 

Κατάστιχον δοσοληψιών τής Σχολής Δημητσάνης των ετών 1 <81 - 

Τό άνω τού κωδικός τμήμα μυόβρωτον. Στάχωσις δι’ άπλού χαρτονιού, ανευ 

τίνος περικαλύμματος. 

133. 

Χαρτ. Διαστ. 0,312X0,11. Αϊών ΙΘ'. Φ. 22. _ _ 

Κατάστιχον λογαριασμών τής μονής Παναγίας τής Αίμυαλους, της παρα 

τήν Δημητσάναν, αναγόμενων κυρίως εις τό έτος 1831. 

Στάχωσις άνευ περικαλύμματος. 

134. 

Χαρτ. Διαστ. 0,286X0,185. Αιών ΙΘ'. Φ. 176. # 
[Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας],^ Ερμηνεία κατ ερωταπό¬ 

κρισή είς τά κατά Κυριακάς άναγινωσκόμενα Ευαγγέλια. 

Ή τάς πινακίδας και τό νώτον τής σταχώσεως περικαΛυπτουσα βυρσα 

φέρει κοσμήματα καί αστέρας εντύπους. 

135. 

Χαρτ. Διαστ. 0,292χ0,19. Αιών ΙΗ'-ΙΘ'. Φ. 106. _ _ 

Κτητορικός κώδιξ τού έν Ζατούνη τής Γορτυνίας ένοριακού ναου_ της 

ϋπεραγίας Θεοτόκον τής έτζονομαζομένης Έλοβίτισσας, καθιερωθείς τη 15 

Αύγούστου 1765, κατά τάς έν φφ. Π-12 σχετικάς σημειώσεις των ιερεων 

καί επιτρόπων, έπικυρουμένας ύπό τού οικείου αρχιεπίσκοπου Δημητζανης 

Αμβροσίου. Περιέχει παντός είδους σημειιυσεις μέχρι των αρχών του Ιϋ 

αΐώνος, ένδιαφερούσας τόν ναόν, τήν κώμην Ζάτουναν, το σχολειον αυτής 

και τήν περιφέρειαν γενικώτερον. / 
Στάχωσις βυρσίνη, μέλανος χρώματος, μετά τινων έντυπων γραμμών. 
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136. 

Χαρτ. Διαστ. 0,32X0,222. Αιών ΙΘ'. Φ. 101. 

Καταστιχον δοσοληψιών του νεωτέρου ναοΰ της ' Αγίας Κυριακής Δημη¬ 

τσάνης, ανάγομενον εις τά έτη 1834 -1866. Πλείστα φύλλα του κωδικός 
λευκά. Στάχωσις βυρσίνη. 

137. 

Χαρτ. Διαστ. 0,33X0,21. Αιών ΙΘ'. 

Κτητορικός κώδιξ τοΰ νεωτέρου ναοΰ της 'Αγ. Κυριακής εν Δημητσάνη, 

καθιερωθείς τη 10 Όκτ. 1834, προλογίζοντος τοΰ άρχιμ. Καλλινίκου 

Καστόρχη (φ. 3-4). Ό κώδιξ είναι ογκώδης, άλλα μόνον 37 έκ των φύλ¬ 

λων αΰτοΰ εχρησιμοποιήθησαν από της άνεγέρσεως τοΰ σημερινοΰ ναοΰ 
μέχρι 1939 έτους. Στάχωσις διά βύρσης \ 

138. 

Χαρτ. Διαστ. 0,29x0,205. Αιών ΙΗ'. Φ. 33. 

Βιβλίον περιέχον διαφόρους δικαιοπραξίας των κατοίκων των εν Φθιώ- 

τιδι χωρίων Σιούρπη, Φτελιά, Χαμάκου κλπ. των ετών 1799- 1819. 

Ό κώδιξ φέρει στάχωσιν μετά βύρσης μελανός χρώματος, ής ό διάκο¬ 

σμος κατέστη ήδη εξίτηλος. Μετεφέρθη εις Δημητσάναν υπό τοΰ άλλοτε επι¬ 

σκόπου Φθιώτιδος Καλλινίκου Καστόρχη. 

139. 

Χαρτ. Διαστ. 0,315X0,22. Αιών ΙΘ'. Φ. 146. 

Καταστιχον άδηλου οικογένειας, περιέχον διαφόρους σημειώσεις καί 

λογαριασμούς αναγόμενους εις τά ετη 1825-1861. Στάχωσις τών καθ’ ήμάς 
χρόνων. 

140. 

Χαρτ. Διαστ. 0,29x0,20. Αιών ΙΗ'. Φ. 124. 

Κτητορικός κώδιξ τοΰ παλαιοτέρου ενοριακοΰ ναοΰ της 'Αγ. Κυριακής 

Δημητσάνης, καταρτισθεις έξ αντιγραφής άλλου προγενεστέρου φθαρέντος 

1 Τάσου Άθ. Γριτσοπουλου, Οι ναοί της Δημητσάνης, έν Άθήναις 
1951, σελ. 32 κέξ. 
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καί περιέχων σημειώματα παλαιότερα τοΰ ΙΗ' αΐώνος. ’Άρχεται (φ. Ια β) 

διά τής κατά τό έτος 1760 καταγραφής τών αντικειμένων τοΰ ναοΰ, επικυ- 

ρουμένης υπό τοΰ Δημητσάνης Αμβροσίου έν τελεί. 
Τό πλεΐστον μέρος τοΰ κώδικος (φ. 68 -124) δεν εχρησιμοποιήθη. 

“Έχει οΰτος στάχωσιν διά βύρσης χρώματος καστανού, κεκοσμημένης έξωτε- 

ρικώς διά μεγάλου σταυρού καί λοιπών σχημάτων \ Φύλλα ικανά διεποτί- 

σθησαν υπό τής νοτίδος καταστάντα αηδή. 

141. 

Χαρτ. Διαστ. 9,33x0,222. Αιών ΙΗ'. Φ. 130. 

Κτητορικός κώδιξ τής μονής τοΰ Φιλοσόφου, καθιερωθείς κατά τό έτος 

1734 καί περιέχων έξ αντιγραφής άλλου παλαιοτέρου ποικίλας σημειώσεις 

δυναμένας νά χρονολογηθούν από τοΰ τέλους τοΰ Κ" αίώνος 2. Διά την ιστο¬ 

ρίαν τής μονής καί τής περιοχής γενικώτερον ό κώδιξ ούτος αποτελεί πολύ¬ 

τιμον ιστορικόν μνημεΐον. ^ 5 
Στάχωσις τών καθ’ ημάς χρόνων. Φθορά μεγίστη εις τά φύλλα εκ της 

νοτίδος. 

142. 

Χαρτ. Διαστ. 0,328x0,215. Αιών ΙΗ'. Φ. 88. 

Κ τ ι τ ο ρ ι κ ό ς κώδιξ τής έν Δημητσάνη Έλλην. Σχολής. Επιγρά¬ 

φεται (φ. 8α) : Βραβεΐον τον κατά την αρχιεπισκοπήν τής Ϊπαρχίας Δημη- 

τζάνης 'Ελληνομονσείον, τής κατά την Πελοπόννησον, περιέχον δλην αυτόν 

τήν ουστασιν και άποκατάοτασιν, πότε και πώς και παρά τίνων σννέστη είς 

υπακοήν Χρίστον και πρόνοιαν τον δυστυχούς ημών γένους. Προτάσσεται 

(φ. 7α) σημείωμα ιστορικόν περί Δημητζάνης, έτει αψο^ γεγραμμένον. Περαι¬ 

τέρω καταχωρίζονται ποικίλα τήν ιστορίαν τής Σχολής διαφωτίζοντα σημειώ¬ 

ματα, από φ. 12-18 καί 45-48, ή αλληλογραφία Καλλινίκου Καστόρχη 

κλπ. μετά τοΰ εν Κισνοβίιρ τής Ρωσίας πλουσίου Δημητζανίτου Ν. Άθ. 

Μάκρη, τοΰ μετά ταΰτα και ευεργέτου τής Σχολής καί τής πόλεως γενομενου. 

1 Αυτόθι, σελ. 6 κέξ. έκδίδοντοι πάντα τά σημειώματα τοΰ κώδικος τούτου. 
Πρβλ. καί Του α ύ τ ο ΰ, Ό Στασινός τής Άκοβας καί ή οικογένεια Λαμπαρδο- 

πούλου τής Δημητσάνης, «Ελληνικά», τόμ. ΙΓ (1953), σελ. 150 κέξ. . 

8 Ν. Α. Βέη, Προσθήκαι καί διορθιόσεις είς το Οοτρυε θετ §πεεηΐ5είιεη 
ϋτίπιηάεη άεδ ΜΐΙί&ΗΙίβΓδ ηηά άετ ηεατεη Ζειΐ, έν τη «Βγζ&ηΐΐιιίδοΐιε ΖεϊΙδ- 

εΐιπίΐ», τόμ. XV (1906), σελ. 475. Πρβλ. σημείωμα τοΰ α ύ τ ο ΰ, έν τφ «Νουμα», 

χρόνος Γ’, φ. 6 Δεκεμβρίου 1908, σελ. ι. 
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Εν φ. 34α-35β καταχωρίζεται σιγίλλιον πατρ. Κυρίλλου ς-' κατά Ιούλιον 

1816 περί της μονής Φιλοσόφου καί Σχολής Δημητσα'νης, έπικυρούμενον εν 

τελεί υπο της Εκκλησιαστικής Επιτροπής τή 28 Απριλίου 1829 έν Βυτίνη, 

ήτοι των Τριπόλεως Δανιήλ, Ταλαντίου Νεοφύτου καί Άνδρούσης Ιωσήφ 

(βλ. τον ύπ αριθ. 98 κώδικα) *. Πλήν των διδασκάλων τής Σχολής πολλά 

φύλλα του κωδικός Ιγράφησαν διά χειρών Καλλ. Καστόρχη, Ίερ. Βογιατζή 

κλπ. Φύλλα ικανά άφέθησαν λευκά. Στάχωσ.ς διά περγαμηνής περικαλυπτοΰ- 
σης τας εκ χαρτονιού πινακίδας. 

143. 

Χαρτ. Διαστ. 0,41 Χ0.29. ΑίώνΙΗ'. Φ. 57. 

Κ τ η τ ο ρ ι κ ο ς κώδιξ τής μονής Φιλοσόφου, καθιερωθείς τή 1 Φε¬ 

βρουάριου 1788 ό όποιος έξαναγρανφτη από τών παλαιόν κόδικα... καί 

μετ έπιμελείας έδιορ&ώ&η ήγονμενεύωντος ό κυρ Διονύσιος κακαβας... 

Τ“ 8ν. ? κώδίχι «1^‘ώματκ, πλήν τών χατ’ άντιγοαφήν Ιχ τού παλαιοτέ- 

ρου, διηκουν μέχρι τών μετεπαναστατικών χρόνων. 

Στάχωσις ελλείπει. 

144. 

Χαρτ. Διαστ. 0,37x0,26. Αϊών ΙΘ'. 

Καλλινίκου Καστόρχη, διάφορα έγγραφα, διά νεωτάτης 
σταχώσεως τών οποίων άπηρτίσθη ό κώδιξ, δωρηθείς τή Βιβλιοθήκη υπό 

Δημ. Π. Παππουλια. Περιέχει : α) βραχύ βιογραφικόν σημείωμα 3, β) ση¬ 

μείωμα καταγράφον τάς προς την πατρίδα υπηρεσίας τού άνδρός, γ) ποικίλα 
έγγραφα, από τού έτους 1822-1858, άφορώντα εις αυτόν. 

145. 

Χαρτ. Διαστ. 0,33X0,225. Αιών ΙΘ'. Φ. 20. 

Καλλίνικου Καστόρχη, Λεξικόν πρόχειρον τής ελληνικής 

1 Το σιγίλλιον δεν περιεσώθη, έκ τοΰ παρόντος κωδικός δ’ έξεδόθη ύπό [Εύθ 

Ζλσ290932Ώί' Περί τήζ Δημητσ“νΏ -«V. Σχολής... σελ. 66-71, πρβλ. καί 

, * ?ναΐ άντίγραφον, δμοιον τοΰ όποιου έξεδόθη ύπό Κ. Δυοβουνιώτου 
εν « Ιερφ Σύνδεσμοι», εν. Η' (Κ") περ. β', φ. 189, 15. 8. 1919, σελ. 3-4. Βλ. Σπ. 

Λ α μ π ρ ο υ, Κατάλογος τών κωδίκων τών έν Άθήναις Βιβλιοθηκών πλήν τής 
Εθνικής· «Ν.Έλλην.», τόμ. Ζ' (1910), σελ. 475 (έκ τής Βιβλιοθήκης τής Βουλής). 
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άναγεννήσεως, ήτοι συλλογή τών δυσκαταληπτοτέρων ελληνικών λέξεων, οσαι 

από τον καιρόν τής Έπαναστάσεως μέχρι τής παρούσης εΐσήχθησαν εις τό 

κοινόν τής Ελλάδος διά τού προσωρινού πολιτεύματος, τών διαφόροον εγγρά¬ 

φων τών προλαβουσών διοικήσεων καί τής ενεστώσης Κυβερνήσεως, υπό... 

1830. 

Προτάσσεται πρόλογος τού συγγραφέως (φ. 2α β). Ιδού δείγματα 

λέξεων : 
άγορανόμος, ό έπι τής αγοράς έφορος τών πωλουμένων και αγο¬ 

ραζόμενων πραγμάτων, ό εμποδίζων τάς άπατας και αδικίας τούτων. 

άγροφνλαξ, ό φύλαξ τών χωραφίων, ό κοινώς λεγόμενος περδάρης. 

πολιτάρχης, πολιτοφύλαξ. 

φυγοδίκης, ό ζητών ν’ αποφυγή τήν κρισολογίαν, ό μή φαινόμέ¬ 

νος εις τό κριτήριον. 

146. 

Χαρτ. Διαστ. 0,41X0,25. Αιών ΙΖ'. Φ. 160. 

Κτιτορικός κώδιξ τής παρά την Δημητσάναν μονής Παναγίας τής Αιμυα- 

λούς, περιέχων σημειώματα καί άφιεροόσεις από τών αρχών τού ΙΖ' αιώνος. 

Ή σειρά τών φύλλων δεν είναι ή φυσική, άλλ’ έξαρθρωθείσης τής σταχώ¬ 

σεως ή τάξις έσαλεύθη καί κατέστη αδύνατος ή άποκατάστασις αυτής Ή 

στάχωσις άποτελείται από πινακίδας ξυλίνας έπικαλυπτομένας διά βυρσης 

μέλανος χρώματος. Μνημεΐον σημαντικόν διά την ιστορίαν τής περιφερείας. 

147. 

Χαρτ. Διαστ. 0,19X0,113. Αιών ΙΘ' Φ. 16. 

Φυλλάδιον έκ μαθητικής χρήσεως, περιέχον διαλόγους προς άσκησιν, 

έπιμελώς γεγραμμένον. 

148. 

Χαρτ. Διαστ. 0,145X0,08. Αιών ΙΗ'. Φ. 84. 

Κατάστιχον ιδιωτικών λογαριασμών τών ετών 1773-1807. 

Ή στάχοοσις άνευ πινακίδων. Βύρσα λεπτοτάτη, χρώματος ξανθού 

καστανού, δίκην περγαμηνής περικαλύπτουν τον κώδικα. 

1 Περιγραφήν καί πλεΐστα σημειώματα έκ τοΰ κωδικός ύπό Τάσου Ά θ. 

Γριτσοποΰλου Ή παρά τήν Δημητσάναν μονή Παναγίας τής Αίμυαλοϋς, έν 
Άθήναις 1947, σελ. 9 κέξ. Πρβλ. καί Ν. Α, Βέην, ένθ’ άνωτ., σελ. 476. 
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149 \ 

Χαρτ. Διαστ. 0,15x0,10. Αιών ΙΘ'. Φ. 128. 

1. (φ. 5α). ΈπιστολαΙ κατά παν ό,τιονν πρόσωπον συν τοΐς τίτλοις 

μετά καί τινων άλλων ερμηνειών. Έπονται σχέδια προικοσυμφώνων, δια¬ 

θηκών, παραιτήσεων αρχιερέων. Έν φ. 89-93 παραίτησις του Δημητξάνης 

Αμβροσίου και αναφορά των κατοίκων των πέριξ χωρίων (βλ. και τον 
ύπ’ άριθ. 5 κώδικα). 

2. (φ. ΙΟΟβ). Έμμετρος άπαρίθμησις των βυζαντινών αϋτοκρατόρων. 

3. (φ. 103α). Εγκώμια εις την Χρίστου Γέννησιν. 

4 (φ. 116α). Προφητών ονόματα μετά ερμηνείας αυτών, ερμηνεία των 

δέκα λίθων, ονόματα των δέκα φυλών του Ισραήλ, αινίγματα κλπ. 

Φ. Ια : Και τάδε ξυν τοΐς άλλοις Νικολάου Καζοπούλον τον εκ Δημψ 

τζάνης κώμης. Έν δέ φ. 125α ή προσθήκη: 1805 Ιανουάριου 12 ετε- 

λειώϋη το παρόν βιβλίον υπό χειρός εμοΰ Νικολάου Καζόπουλου. 

Ό κώδιξ φέρει και κατά σελίδας άρίθμησιν. Φύλλα τινά άφέθησαν 

λευκά, ών δυο εν αρχή έχρησιμοποιήθησαν δι’ ερμηνείαν εκκλησιαστικών 

φράσεων, καταγραφήν σχημάτων και διά του κονδυλίου δοκίμια. Στάχωσις 
τών καθ’ ημάς χρόνων. 

150. 

Χαρτ. Διαστ. 0,19x0,133. Αιών ΙΘ'. Φ. 9. 

Κτητορικός κώδιξ τής παρά τό χωρίον Μερζέ, τανΰν Έκκλησουλα, τής 

Μεγαλοπόλεως κείμενης μονής τής Θεοτόκου, τής άλλως λεγομένης ' Αγίας 

Μονής, καθιερωθείς τον Ιούλιον του 1842. Ή μονή αυτή άναφερομένη είς 

τα Χρυσόβουλλα τοϋ Μυστρά, άνεκαινίσθη υπό του Θεοδ. Κολοκοτρώνη και 

είναι γνωστή από τών χρόνων τής Έπαναστάσεως ώς μονή τοϋ Κολοκοτρώνη. 

Στάχωσις βυρσίνη καστανόχρους, άλλ’ έξηρθρωμένη. 

151. 

Χαρτ. Διαστ. 0,207X0,148. Αιών ΙΗ'. Φ. 86. 

Αδήλου, Διδασκαλία χριστιανική κατ’ ερωταπόκρισιν, περί τών 
αναγκαίων δογμάτων τής πίστεως..., τών μυστηρίων κλπ. 

1 Από του αριθμού τούτου τά χειρόγραφα εΐσήχθησαν είς την Βιβλιοθήκην 
τής Σχολής Δημητσάνης έκ τής κατά τήν Γορτυνίαν μονής Τ. Προδρόμου, κατά τό 
πλεΐστον περιελθόντα αυτή έκ τής γείτονος μονής Αίμυαλοϋς, προ τριακονταετίας 
διαλυθείσης, αλλά καί έκ τών λοιπών τής επαρχίας μονών, μετά τήν διάλυσιν αυτών. 
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Φ. Ια ή σημείωσις : έκ τών τον ίωάννου άναγνώστον σπετζιοτου 

νπ(άρχει) αντη ή ιερά βίβλος, όνούφριος αναγνώστης. Και κατωτέρω τφ 

προσψιλεστάτφ μοι κ(νρί)ω κ(νρί)φ Ιωάννη λαμπαδονχφ τής μεγάλης 

εκκλησίας, όσον έν πολεμώ δνναται Ά τοσούτφ έν προσευχή λόγος μετά 

κατανύξεως. / 
Φ. 10α': τό παρόν βιβλίον νπ’ έμον τον ίωάννου ίδριωτοποΰλου ο 

πατέρας μου αναγνώστης σπετζιώτης όνομα. 

Φ. 68β : 1795 γεναρίον 16 ήμερα παρασκευή δημητζάνα. 'Ικανά φύλλα 

εν αρχή τοϋ κωδικός καί άλλαχοϋ άφέθησαν λευκά. Στάχωσις διά βυρσης, 

χρώματος άνοικτοϋ καστανού. 

152. 

Χαρτ. Διαστ. 0,208x0,152. Αιών ΙΗ'. Φ. 182. 
«Ερμηνεία κατά πεϋσιν καί άπόκρισιν» είς Αποστόλους τών Κυριακών 

καί λοιπών εορτών «έκ τής τοϋ Χρυσοστόμου ερμηνείας έρανισθεισα...». Ο 

κώδιξ είναι κολοβός, ή στάχωσις αΰτοϋ έξηρθρωμένη. 

153. 

Χαρτ. Διαστ. 0,206x0,145. Αιών Ι<Γ'. Φ. 245 
[Μανουήλ Μ α λ α ξ ο ϋ], Νομοκάνων. Προτάσσεται (φ· 3 - 21) 

πίναξ ευρετηρίου, έν αρχή δέ τοϋ κειμένου έξέπεσαν φύλλα τινά. 

φ. 1β . [1]760 εν μηνι απρι(λί)ου 15 | εσφαξα[ν] τών μη τρο πολητη 

τών λα καί δε μονιάς \ τον ανανια στονμηςβρα μέσα εις την μητρο\πολη ςων 

νοντατου μέσα τών έσφαξαν η \ τονρκν κ(αί) γράφομεν εϊ(ς) εν9ι{μη)σι : 

το κεφάλι του το | πήγαν στην τροπόλητζά εκρεμασε κ(αι) τον όρα|γου- 

μάνοτου 1 
■β ής το αυτό έτος έκρέμασαν τοντελ\γηάνη α πο τα λα γκάδια κ(αι) 

έγή\νε τοπράμα του όλο τουμηρϊον ήταν \ ηγεμον ο χο μου τζα πα σνάς ; 

ήταν φο βερ ός το σ. κ. 

Καί περαιτέρω έν φ. τφ αύτφ : 

1 Γ. Ά. Σταμίρη, Τό έτος τοϋ μαρτυρίου τοϋ Λακεδαιμόνιας Άνανίου, 
«Σπαρτιατικά Χρονικά», έτ. Γ', άριθ. φ. 34 (Μάιος 1940), σελ. 7-8, ένθα καί ή 
σχετική πρός τον εθνομάρτυρα βιβλιογραφία. Ή προκειμένη ένθύμησις ανατρέπει 
τήν τέως παραδεδεγμένην χρονολογίαν τής θανατώσεως τοϋ Λακεδαιμόνιας Άνανίου, 

1766. Καί είναι μέν αληθές οτι αί τοιούτου είδους ενθυμήσεις είναι Ιστορικώς ασφα¬ 

λείς, άλλ’ όχι πάντοτε. *Εν προκειμένφ τό διά τής παρούσης ένθυμήσεως παραδιδό- 

μενον έτος 1760 ώς έτος τοϋ μαρτυρίου τοϋ Άνανίου ημείς δεν θεωροϋμεν άναντι- 

λέκτως βέβαιον, διότι έχομεν ενδείξεις τινας περί τοϋ εναντίου, ώς έν καιρφ θά 

εϊπωμεν. 
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/ 1766 ειονναριον 10 άρχεισαμέν ι το α πελεϊ ςις φακιστρες τις απανο 

ειτάν γούμενος οπνενματικός \ κιρ νεί κοδι μος όπου εκτισ'εν τιν μανδράν 

είστερόν \ έπικε δ κιρ Θεοδόσιός κε ε φεΐ τεψέν απελει \ Ι///Ι//Ί γραφομεν 

ΐσε θιμεϊσίν κ(αΐ) οπιος \ αναγνοστις το ανα γνονι ας σιχορα ειπερ ' πανα- 

γιοτις εχαραξα 

Φ. 2α : 1816 : φενροναρίου 5 : ήμερα δεύτερα εσπέρας ] έθανάτωσαν 

τον μακαρίτην γιαννην παπαγιανίνόπονλον από λαγκάδια, και έπήγαν τό 

κεφάλι | τον εις την τριπολιτζάν μέσα εις τό όσπήτιδν τον | ήτον πασάς δ 

πατήρ άχμέτ πασάς 1 ; 

Ευθύς κατωτέρω δοκίμια κονδυλίου και ή ένθΰμησις : 1775 μαρτίον 5 

εχηροτωνιΌι κα εγο παρθενι(ος) ι\ερομονάχως νιως του φοτινου παπαδο- 

πον\λον ζιγοβιστιανου 2 κ(αϊ) με χηροτονισε ο αγιως επιςκο[πος] καριον- 

πόλεως κυρ δανηήλ κ(αι) η πατρίδα του η\ταν καλαματιανώς ςραβος II//////} 

κ(αι) μ[ε έ]\γμροτονισε μέσα ςιν καλαμάτα ςονα\γιον γεόργιον τον άγιον 

ίωάνον του θεολογον \ έγινα ιερενς κ(α'ι) γραφομεν είς ενθι[μη]\σιν κ(α'ι) 

ο σιδιαβαζεται τα ανοθεν ευγμ'.ςε η περ εμού του ταπινου κ(α'ι) αμαρτολού 

ο[τι] οσαν αμαθΐς εγραψαμεν. 

Φ. 2β : 1783 μαρτιον 1 σοι μέρα τιν κυριακυ τις τιρι\νις εκαμε σιςσμος 

μεγάλος σε ολον τον μορεα \ ε κριμηςικανε η εκκλισίες σπητια κ(α'ι) αλα 

πο\λα | ε κρεμησθη κ(αί) το κελει του φούρνου κ(αϊ) η πα\ναγια εμαζοξε 

τους δουλον ςις ολονς ςν νεκ[κλη]\αίαν που εγηνονταν εί αγία ιερουργίαν 

κ(α'ι) δεν ετηχε κανίς ςο φονρνω κ(α'ι) εγινε θαύμα \ μεγάλο ςομοναςιρι 

κ(αί) τιν καθαρι δευταιρα \ ηφεραμεν μαστορους κ(α\) τό εκτισαμαιν νικτα \ 

κ(αι) ημαιρα μαι τής λαπάδες που δεν εκοτουσα\μεν κ(αϊ) ηχαμαιν βιγλες 

κ(αι) εφιλαγαν ! κ(α\) ετζι εκτισαμεν κ(αί) γραφομεν ης ενθημησιν. 

Φ. 21α : ’Ήνυσται αυτή ή βίβλος μετά πο?,λον μόχθου ενταύθα, | εν τή 

περιφήμφ άγιωτάτη μ(ητ)ροπόλει των 'ΕπταΙπύλ(ων) Θηβών, ήτις εστιν δ 

ναός τον άγιου ενδόξου άποστόλον κ(αι) \ πρώτομάρτνρος, επί του καλώς 

κ(αι) θεαρέστως τούτ(ων) \ άρχιερατεύοντος πανιερωτάτου κ(αι) θεοτιμήτον 

1 Πρόκειται περί τοϋ μοραγιάνη Ίωάννου Ντεληγιάννη, πατρός τοϋ Κανέλλου 
κλπ. Βλ. Αμβροσίου Φραντζή, Επιτομή τής ιστορίας τής άναγεννηθείσης 
Ελλάδος, τόμ. Α', έν Άθ-ήναις 1839, σελ. 48. Μ. Οικονόμου, Ιστορικά τής 
ελληνικής παλιγγενεσίας ή ό ιερός τών Ελλήνων αγών, εν Άθήναις 1878, σελ. 27. 

Τάκη X. Κανδηλώρου, Ή Γορτυνία, έν Πύργφ 1898, σελ. 203 κέξ. διά μα¬ 

κρών. Γιάννη Βλαχογιάννη, Κλέφτες τοϋ Μόριά, Αθήνα 1935, σελ. 236 - 

288 (χειρόγραφον Π. Παπατσοίνη). Β. Τσαφαρά, Λαγκάδια, Άθήναι (1937), 
σελ. 33 κέξ. 

2 Περί τοϋ μοναχού τούτου καί είτα ηγουμένου Αίμυαλοΰς, βλ. Τάσου Άθ. 

Γριτσοπούλου, Ή παρά τήν Δημητσάναν μονή Παναγίας τής Αίμυαλοΰς, σελ. 
34, 37, 44. 
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μ(ητ)οοπο\λίτον νπερτίμον κ(αί) έξάρχ^ου πάσ(ης) βιωτίας κυρ(ίου) ίω\άσαφ, 

ον οι γεννήτορες, εϋγενέστατοι, θεοφιλείς | έλεήμονες κ(α'ι) Ιερείς τίμηοι, 

κ(αι) ευλαβέστατοι μακρής \ τούτου τό έπώνυμον ή δέ επίγειος π(ατ)ρϊς 

αυτόν, | ή θεοφύλακτος νήσος ζακίνθον παρ’ εμού τον ενίτελονς κ(α'ι) ελά¬ 

χιστου δούλου αυτού, μανονήλ τον μαβαξοϋ, νΐοϋ τοΰ πρώην τιμιωτάτον 

οικονόμου \ τής άγιωτάτης μ(ητ)ροπόλεως Ναυπλοίου κ(αϊ) ”Αργους, : 

κνρ(ίον) δημητρίον έν ετει ζοα ίνδ(ικτιώνος) ς' ! Τοΰ Κ(νρίο)^, ήμών 

*Ι(ησο)ν Χ(ριστο)ν | αφξβ’ μαρτίω ε : — 

Φ. 21β : / ό παρόν νόμος ύπάρχη τ(ής) νπεραγί(ας) θ(εοτό)κου τον 

εμιέλών κ(αι) ! εϊ της ήθελε τολμήσι κ(αϊ) αποξενόαι άπο τω μονα\στήρη 

έςω αφορηςμενος κ(αι) κατηραμέν(ος) κ,(αι) ασνχώρείτο(ς) παρα π(ατ)ρώς 

υιού κ(αι) αΓίου πν(εύματο)ς κ(αι) να έχι κ(αι) τας αράς [ των αγι(ων) 

τριακοσίων δέκα κ(α\) οκτο θεοφορ(οον) π(ατέ)ρων | κ(αΐ) η μερίςον μετά 

τον προδότου ιούδα : — 

Στάχωσις διά βΰρσης, ήτις εις μέν τό νώτον έφθάρη, έπι δέ τών ξύλι¬ 

νων πινακίδων κατέστη μέλαινα εκ τών καπνών, ώς κα! τά φύλλα κατά τά 

σημεία τής φυλλομετρήσεως αηδή. Χάρτης εξαίρετος, ομοιος περγαμηνή, τά 

αρχικά τών κεφαλαίων καί τινα έπίτιτλα έρυθροβαφή. 

154. 

Χαρτ. Διαστ. 0,22X0,15. Αιών ΙΕ'. Φ. 180. 

Ίωάννου τοΰ Σχολαστικού, Προθεωρία τής κλίμακος. 

Ό κώδιξ φέρει ποικιλωτάτας, προ πάντων ερμηνευτικάς, έν τή Φ<? σημειώ¬ 

σεις, διά χειρός συγχρόνου και μεταγενέστερος. Δι’ έρυθροΰ μελανός έγρά- 

φησαν επιμελώς τά κεφαλαιώδη αρχικά γράμματα. Φύλλα τινά (96, 104- 

105) έκπεσόντα αντικατέστησαν νεωστί ύπ3 άλλων. 

Φ. 164(3, οι ιαμβικοί στίχοι : 

Διεξαγαγών τοΰ λογικού ποιμνίου, 

τ(ήν) πν(ενματ)ικ(ήν) μή παραδρά μη ς χλόην, 

ύδωρ γάρ διν ήδιστον ενρεΐν Ισχύσαις 

δ γνωστικοί βλύζουσιν ήρεμα φλέβες. 

Κατά τινα σημείωσιν (φ. 162β) ό κώδιξ περιήλθε τή μονή Προδρόμου 

έκ δωρεάς τοΰ Β. Α, Καραβόγιωργα, έκ Στεμνίτσης, τή 17 Ιουνίου 1884. 

Στάχωσις τών καθ’ ημάς χρόνων. Κατά φύλλα άρίθμησις χειρ! τή τοΰ 

βιβλιογράφου. 

155. 

Χαρτ. Διαστ. 0,21X0,155. Αιών ΙΗ'. Φ. 67. 

Κτητορικός κώδιξ τής παρά τήν Στεμνίτσαν μονής Ζωοδόχου Πηγής, 
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της και Χρυσό πηγής επιλεγόμενης *, καθιερωθείς τή 24 Ιανουάριου 1797, 

εις άναπλήρωσιν τοΰ άψανισθέντος παλαιοτέρου κατά την παντελή ερημωσιν 

τής μονής μετά τοΰ Μορέως, κατά τά Όρλωφικα προφανώς. Κατά προλογι- 

κόν σημείωμα (φ.3 —4) του ηγουμένου Γερμανού Κατζια, πλην τής ακίνητου 

γής ουδέν άλλο εΐχεν υπολείφθή έκ των πραγμάτων και προσώπων τής 

μονής. Οι πατέρες διεσπάρησαν, άλλοι πνές έθανατώθησαν, αυτός δ’ ό ηγού¬ 

μενος έπανελθών ήδη κατεγίνετο προς άνακαίνισιν τής μονής. Παρά τά 

γεγραμμένα τοΰ Γερμανού έχει έπιτεθή και ή μεγάλη σφραγίς τοΰ μοναστη¬ 

ριού, στρογγύλη τό σχήμα, είς τό μέσον εχουσα την Θεοτόκον Πλατυτέραν, 

δορυφορουμένην ύπ5 αγγέλων, κΰκλφ δ αυτής ταΰτα : Ί* ΟΦΡΑΓΙΟ ΤΗΟ 

ΥΠΕΡΑΓΙΑΟ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΡΗΟΟΠΗΓΗΟ ΕΝ ΤΟ ΜΟΝΑΟΤΙΡΗΟ ΠΛΙΟΙΟΝ 

ΧΟΡΑΟ ΟΤΕΜΝΙΤΖΑΟ. 

Ό κώδιξ περιέχει πράξεις και σημειώματα μεταξύ τών ετών 1781 - 

1829. Ή στάχωσις αΰτοΰ διά καστανοχρόου βύρσης έξηρθρωμένη. 

156. 

Χαρτ. Διαστ. 0,216X0,16. Αίών ΙΘ'. Φ. 251. 

Θεοδώρου Προδρόμου, Έξήγησις εις τούς εν ταΐς δεσποτι- 

καΐς έορταΐς κανόνας Κοσμά καί I. Δαμασκηνοΰ. 

"Εγραψαν τον κώδικα πλείονες τής μιας χειρός. Στάχωσις διά βύρσης 

μέλανος χρώματος. Αί πινακίδες εκαλύπτοντο άλλοτε διά βύρσης, τανΰν δέ 

διά σπαράγματος παλαιού χειρογράφου. 

Φ. Ια : Έκ των τον *Ιωσήφ τον ίερ : τον εκ Φονρνά \ των Άγράφων, 

ήτοι ζνν τοΐς άλλοις και τάδε. 

157. 

Χαρτ. Διαστ. 0,21X0,16· Αιών ΙΘ . Σελ. 298. 

«Ακολουθία καί βίος τοΰ οσίου Νείλου τοΰ Αθωνίτου (8 Μαΐου), 

μετά κεφαλαίων διδακτικών εκ τοΰ βίου αγίων, οσίων, μαρτύρων καί άλλων 

διηγήσεων». 

1 “Ικανά περί τής μονής βλ. υπό Α. Ζάχου, Μεσαιωνικά μνημεία Γορτυνίας’ 

«Αρχαιολογικόν Δελτίον», τόμ. Η (1923), σελ. 76 κέξ. Γ. Α. Άνδριτσοπού- 

λου, Ίστορικαί σελίδες Στεμνίτσης [έν Άθήναις 1930], σελ. 13, 60 κλπ. Ν. Α. 

Βέη, Ή “Ελληνική Σχολή Στεμνίτσης καί συνοδικά σιγίλλια και άλλα γράμματα 
περί αυτής· «Πρακτικά τής Χριστιανικής Αρχαιολογικής “Εταιρείας», τόμ. Δ', περίοδ. 

γ’ (1936 -1938), σελ. 141 -142 (μετατύπωσις έκ των «Βγζ&ηΐίηΐδοΐι - Νωι^ηεοΚΐδοΗβ 
ΙαίίΓδϋοΙίθΓ», τόμ. XIV, 1937 -1938). “Ως προς την επιγραφήν τοΰ καθολικού, έτος 
τής όποιας παραδίδεται 1432, βλ. προς τό παρόν Τάσον Άθ. Γ ρ ιτσόπουλον, 

«Θεολογία τόμ. Κ' (1949), σελ. 338- 339. 

Έν τφ εσχάτφ φύλλω ή σημείωσις : Εϊληφε τέρμα εν έτη οωτηρίω 

δκτακοσίφ έξηκοστφ ένάτω τής χιλιάδος Χρίστον ϋεογονίας, παρ’ οίκτρον 

τίνος. Τή προτροπή δυο τινών αδελφών, υπέρ ών πρεσβεύοατε οι &ντνγχά¬ 

νον τες, ΐνα δι’ υμών τνχωσοι τής σωτηρίας και άξιω&είημεν κοινώς οι 

πάντες τής ουρανίου τον ϋεον βασιλείας, αμήν, αωξϋφ, 30κτωβρίφ. 

158. 

Χαρτ. Διαστ. 0,258X0,18. Αιών ΙΘ'. Φ. 177. 

Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας, Ερμηνεία κατ’ έρωταπόκρισιν 

εις τά ιερά Ευαγγέλια τής Κυριακής καί άλλων εορτών. 

Στάχωσις βυρσίνη. Ή καστανόχρους βύρσα, περικαλύπτουσα πάσαν την 

επιφάνειαν τών πινακίδων, φέρει έντυπα κοσμήματα καί παραστάσεις επ’ αυ¬ 

τών, οΐον την Σταύρωσιν επί τής πρόσθιας, την Άνάστασιν επί τής οπίσθιας. 

Έν τινι παραφύλλω προς τό τέλος σημειοΰται «είδήσεως ένεκα» : 

[1812 Σεπτε]μβρίου κη' ήμερα σάββατον, περί ώραν Ιην [έγένετο] ήμΐν 

μεγίστη δνστνχία και &λίψις άνήκαστος [έκοιμήβ&η τοντέστι έν Κυρίω, και 

παρέδωκε την αγίαν αντον [ψυχήν] είς χεΐρας ανιόν, <5 ημών καΦηγεμών 

3Αγάπιος μοναχός [έν χώρ]α Δημητζάνη *. 

Στάχωσις διά βύρσης. 

159. 

Χαρτ. Διαστ. 0,24X0,18. Αιών ΙΖ'. Φ. 207. 

Τά τέσσαρα Ευαγγέλια. Προτάσσεται έκάστου πίνας κατά κεφάλαια 

μετ’ επιγραφής περιεχομένου, έπεται δ’ έν τέλει εύρετήριον γενικόν κατά 

Κυριακάς καί έορτάς. Τά αρχικά κεφαλαιάιδη καί τινα έπίτιτλα έρυθροβαφή, 

άλλ5 ενιαχού κατέστησαν εξίτηλα. 

Φ. 3β. Οϊ ακόλουθοι έμμετροι ιαμβικοί στίχοι, τινές τών όποίιον ελή- 

φθησαν άλλοθεν, άλλοι δέ κακώς έχωρίσθησαν : . 

Την βίβλον ταντην τής νέ(ας) Δϊ(α)ϋ·ήκης, 

αφιέρωσεν’ παρ&ένΐος ο ϋντης’ 

έν τη σεβαστή, μο(νή) τής ϋ(εοτό)κου, ή κητε 

έγγηστα, Δϊμητζιάνας. σννγοβήστ?ι 

άμματε' και ςεμνήτζας· ένεκα μνήμης 

των εμών γενητώρ(ων)’ τον τε π(ατ)ρ(ό)ς μου τα· 

1 [Εύθ. Καστόρχη], Περί τής έν Δημητσάνη 'Ελλην. Σχολής..., σελ. 19, 

κ.ά. Τάκη X. Κανδηλώρου, Ή Δημητσάνα, έν Άθήναις 1897, σελ. 16 κέξ. 
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πηνοντε, τού λαμπρόν, και τη μ(ητ)ρι μου ταπηνη 

εργί(νη), ονς τάξη χ(ριοτό)ς έν μερήΔι δικαίων, 

αμήν γένητω, παρθένο μή(το)ρ. κόρη, 

παρθένιος ψώμορης ίεροθύτης- εκ τής 

πόλεως κλητής τον άτζηχόλον’ προ(το)σύγγελος 

ιεράρχου αγίου κερ νίτζας' προ ένδρου τε, σοφού 

πιμένος κυρ παρθενίου- "Ετους νπάρχ(οντος) 

,αχκβ' μηνός ι ουλλίου τε τε τάρτη και δεκάτη 

και δπιος τα έξιλεδσι να ήναι αψοριςμενο(ς) 

και να εχη την παναγί(αν) μαχομένη ενήμερα 

κρήσεος. 

Μελανόχρους βυρσα περικαλύπτει τάς ξυλίνας πινακίδας της σταχώσεως, 

εφ’ ών παραστάσεις, σταυροί και σχήματα, καταστάντα εξίτηλα, διότι ό 

χώδιξ παρουσιάζει εξωτερικώς εκδηλα τά σημεία της εκ πυρός φθοράς. 

160. 

Χαρτ. Διαστ. 0,26X0,205. Αιών ΙΤ'. Φ. 31. 

Ί ω. Χρυσοστόμου, Θεία λειτουργία, προς χρήσιν των αρχιε¬ 

ρέων προοριζομένη. 
Ό κώδιξ, ακέφαλος, λίαν έπιμελώς γεγραμμένος. Τά αρχικά κεφαλαιόίδη 

έχουν τεχνουργηθή μετά φιλοκαλίας, άλλ’ ή νοτϊς καί ή εν γένει κακή συν- 

τήρησις αΰτοΰ μετέβαλον την ώραίαν οψιν του. Αί πινακίδες τής σταχώσεως, 

κεκαλυμμέναι διά βυρσης διασώζουν την πολυτελή διακόσμησιν δΓ έντυπων, 

συνισταμένων εις παραστάσεις των Ευαγγελιστών κατά τάς γωνίας, του 

Εσταυρωμένου δέ εντός ρόμβου μετά χρυσών ποικιλμάτων, καί άλλων σχη¬ 

μάτων, αστέρων, ελίκων κλπ. 

161. 

Χαρτ. Διαστ. 0,348x0,235. Αιών ΒΓ*. Φ. 284. 

Λόγοι Πατέρων εις τάς έορτάς ολοκλήρου του ενιαυτού, οιον : α) Πατρ. 

ΚΠόλεως Π ρ ό κ λ ο υ, Εις τό Γενέσιον τής Θεοτόκου (φ. 4β)’ β) Θεο¬ 

δώρου του Στουδίτου, Έγκώμιον εις την αυτήν εορτήν (φ. 7α)' 

γ) Ά ν δ ρ έ ο υ Ί ε ρ ο σ ο λ υ μ ί τ ο υ, ομοίως (φ. 26β)* δ) Μακα¬ 

ρίου Κοσμά, "Εγκώμιον εις "Ιωακείμ καί " Ανναν {φ. 29α) κ.ά. 

Κατά τινα σημείωσιν έν φ. 108β ό κώδιξ άνήκεν εις την Μονήν τής 

Θεοτόκου τών Αΐμυαλών. 

Φ. 263β έν τελεί δι" ερυθροΰ μελανός : πληρωθ(έντος), εϊπον τέλος, 
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σοΙ Χ(ριστ)έ δόξα πρέπει. Δανιήλ ίερ(ομόναχός) ό γράψας (μονοκονδυλιά). 

Γραφή επιμεμελημένη, μετ" ερυθρών έπιτίτλων καί τών αρχικών γραμ¬ 

μάτων, κατά δυο σελίδας ή στήλας. Στάχωσις νεωτέρα. 

162. 

Χαρτ. Διαστ. 0.295x0,204. Αιών ΙΘ\ Φ 156. 

Ματθαίου Βλαστάρεως, Νομοκάνοτν. 9Άρχ. Γ0 νόμος 

Κυρίου αμωμος έπιστρέφων ψυχάς. Προτάσσονται φ 1 — 14 λευκά {καί άλλα 

περαιτέρω), πίναξ περιεχομένων καί ακολουθούν άλλα τινά σχετικά κεφά¬ 

λαια, οΐον «περί πρώτου γάμου, καί τί έστί γάμος» κλπ., "I ω. Ν η σ τ ε υ- 

τ ο υ, Νομοκάνων *. 

Φ. 14α ή σημείωσις .’ 1858 Σεπτεμβρίου 18 ήλθε εις την Μονήν δ 

Νικόλαος Πουλόπουλος από χωρίον "Ακοβως του Δνμου Φαλεσίας καί άφιέ- 

ροσε εναν αγρόν εις θέσιν κοντοσκάλοι δρια σέ τρία καί τό άφιερόνο διά να 

μνημονεύονται τά πατρογονηκά μου άποβιομένα ονόματα. — εύγενηκής, 

βιγενήσιου. παναγιότα γεωργίον κυριακούλα καί *Ηλία στάθη· ζώντων Νικο¬ 

λάου. Περαιτέρω ό *Ά ν θ ι μ ο ς ιερομόναχος Βαρελάς, έκ Στεμνίτσης κατα¬ 

γόμενος, σημειοΐ τή 6 Αύγουστου 1868 έν τη μονή Μπουρί* έν-θυμησιν περί 
ολικής έκλείψεως του ήλιου, ούτως : έπεσε σκότος μέγα ός καπνός καί ό 

Ηλιος δταν άνετιλε ήτουν κόκινος ή φλόξ. 

Φ. 90β : Οντός έστι νόμος τής ιερας μονής τού μοναστηριού Μπούρα *, 

τιμώμενον Παναγία καί οποίος τον πάρη νά εχη τον άφορισμόν της, γέγονε 

δέ οϋτος διά δαπάνης τού αγίου καθηγουμένου κυρίου Σεραφείμ λεονταρί- 

του Γεωργίου, 1818 Ιουνίου 21. 

Φ. 111α : Αυτός έλαβε τέλος παρ’ εμού Κωνσταντίνου 3 Αλεξανδροπον - 

λου καί έλαβα πληρωμήν διά τού κόπου μου τριάκοντα γρόσια παρά τού 

τότε πανοσιωτάτου αγίου Σεραφείμ Δεονταρίτου, υιού Γεωργίου, παρακι¬ 

νούμενος παρά τού αιδεσιμωτάτου παπα - Παναγιώτον Ευσταθίου καί τού 

αδελφού αυτού 3Αναστασίου Γεωργίου, έν έτει 1818 Ιουνίου 21. Λεοντάρι 

καί όποιος τον πάρη νά έχη τήν κατάραν τής Παναγίας, τής εχούσης αυτόν 

Μπούρα δνόματι. 

Φ. 144β : Τέλος δέ γέγονε καί τούδε τού βιβλίου θείου καί ιερού νόμου 

1 Τον κιύδικα περιέγραψε δΓ ολίγων δ Σ π. Π. Λάμπρος, Νομοκάνων τής 
μονής Μπούρα, «Νέος Έλληνομνήμων», τόμ. Δ' (1907), σελ. 491. 

2 Περί αύτής βλ. Γ. Λαμπάκην, «Δελτίον Χριστιαν. Άρχαιολογ. Εται¬ 

ρείας», τεϋχ. Γ'(1903), σελ. 107. Τάσου Άθ. Γριτσοπούλου, Πέτρος καί 
Μιχαήλ οί Πεδιώται, δύο Κρήτες τοιχογράφοι έν Πελοποννήσφ κατά τάς άρχάς τοϋ 
ΙΗ' αίώνος' «Κρητικά Χρονικά», τόμ. Β' (1948), σελ. 444 -445. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΔ' 18 
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δνομαζομένον παρ3 εμού τον ταπεινού και αναξίου δούλου Κωνσταντίνου 

Άλεξανδροπούλον, εκ χωρίου Πολιανής, διά μισϋον τε παρά τον πανοσιω- 

τάτον άγιου καϋηγονμένον κυρίου Σεραφείμ, χρημάτων τριάκοντα, όπως οι 

άναγινώσκοντες και φνλάττοντες τας αυτόν εντολας μεγαλην ωφέλειαν λάβουν. 

3 Εν ετει 1818 μηνί 'Ιουνίφ 21 έν Αεονταρι. 

Στάχωσις βυρσίνη χρώματος καστανού. 

163. 

Χαρτ. Διαστ. 0,312X0,212. Αιών ΙΗ . Φ. 153. 

Κτητορικός κώδιξ τής έν Γορτυνίφ μονής Τ. Προδρόμου. Οΰτος από 

του φ· 39-51 περιέχει σημειώματα του β' ήμίσεος του ΙΗ'-ΙΘ' αιώνος, 

διά νέας δέ σταχώσεως και προσθήκης φύλλων εκ του ίδιου καί διαφόρου 

χάρτου περιλαμβάνει ήδη έν αρχή μέν (φ. 4 - 25) σημειώσεις του διατελέ- 

σαντος ήγουμένου τής μονής Καλλιστράτου Συναδηνοΰ, σχετικός προς την 

ιστορίαν τής μονής, καί μεταγενεστέρων, περαιτέρω δέ του φ. 93 δικαιοπρα- 

Ηίας του ΙΖ' καί επέκεινα αι., έπικεκολλημένας επί των φύλλων αΰτοΰ, ώς 

καί έγγραφα πατριαρχικά, τουρκικά καί ίταλικα, μεγάλως ενδιαφέροντα την 

ιστορίαν τής μονής. 

Στάχωσις νεωτέρα, διά βυρσης. 

164. 

Χαρτ. Διαστ. 0,32x0,225· Αιών ΙΗ'. Φ. 105. 

Κτητορικός κώδιξ τής ιδίας μονής, περιέχων σημειώματα του τέλους του 

ΙΗ' αιώνος καί εφεξής μέχρι καί του Κ'. 

Στάχωσις βυρσίνη, έξηρθρωμένη, φύλλα τινά λίαν εφθαρμένα. 

165. 

Χαρτ. Διαστ. 0,345X0,25- Αΐων ΙΘ'. Φ. 148. 

Κτητορικός κώδιξ τής μονής Αιμυαλοΰς, καθιερωθείς εν ετει 1837, κατα 

τό γενικόν υπόδειγμα τής Άντιβασιλειας. 

166-169. 

Νεώτεροι κώδικες, τά πλειστα των φύλλων των οποίων παρέμειναν 

λευκά καί εκ τούτου μικρόν ενδιαφέρον περικλείοντες. Είναι ουτοι : 166. 

Μοναχολόγιον μονής Μποΰρα, 167. Κτηματολόγιον μονής Προδρόμου, 168. 

Ληξιαρχικόν βιβλίον Ί. Ναοΰ 'Αγ. Κυριακής Δημητσάνης, έτ. 1849 κεξ., 

169. Κατάστιχον διαφόρων λογαριασμών του αυτού ναοΰ, έτ. 1850 κεξ. 

ΤΑΣΟΣ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΓΚΩΜΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΔΠΜΗΤΡΙΟΝ 
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΕΚΑΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΑΙΩΝΑ 

Εις την προσπάθειάν των, νά ανυψώσουν τήν Κωνσταντινοΰπολιν εις 

πνευματικόν κέντρον τής Χριστιανικής Οικουμενικής αυτοκρατορίας, οί Βασι¬ 

λείς καί οί Πατριάρχαι τοΰ Βυζαντίου έπεδίωξαν συστηματικώς νά συγκεν¬ 

τρώσουν δσα ή δΰ να ντο περισσότερα λείψανα αγίων από δλας τάς πόλεις τής 

μεγάλης επικράτειας. Αποτέλεσμα τής προσπάθειας αυτής, ή οποία ήρχισε 

συστηματικώς επί τής εποχής τοΰ Ιουστινιανού καί άπεκορυφώθη επί τής 

Μακεδονικής δυναστείας, ήτο δτι ή Κωνσταντινούπολή άνεπτΰχθη βαθμηδόν 

εις μεγαλην κιβωτόν ή όποια έφΰλασσε μετά στοργής καί υπερηφάνειας εις 

δλας τάς μεγάλας εκκλησίας της χιλιάδας λειψάνων αγίων, οί όποιοι είχον 

μαρτυρήσει μέ τήν ζωήν των ή μέ τό εργον των διά τήν αλήθειαν τοΰ Ευαγ¬ 

γελίου. Οί επίσημοι ρήτορες εις τά ανάκτορα ή εις τους ναούς κατά τάς 

μεγάλας έορτάς τής Κωνσταντινουπόλεως δεν παρέλειπαν νά έξάρουν τον 

πλοΰτον αυτόν, ό όποιος ανύψωνε τήν πρωτεύουσαν ΰπεράνω καί αυτής τής 

Ρώμης μέ τάς χιλιάδας των μαρτύρων καί των λειψάνων της. Τήν μεγαλην 

έκτασιν των εορτών αί όποϊαι έλάμβανον χώραν εις τήν Βασιλεύουσαν κατά 

τήν μεταφοράν ή τάς επετείους τής μεταφοράς λειψάνων αγίων τήν μαρτυ¬ 

ρούν ακόμη καί σήμερα όμιλίαι, δπως τοΰ Κοονσταντίνου τοΰ Βεστήτορος 

’ διά τήν μεταφοράν των λειψάνων Τωάννου τοΰ Χρυσοστόμου καί τοΰ Άρέθα 
διά τον Λάζαρον. 

Προσπάθεια, διά νά μεταφερθή εις τήν Κωνσταντινοΰπολιν καί τό λεί- 

ψανον τοΰ αγίου Δημητρίου, έγινε καί επί Μαυρίκιου καί επί Ιουστινια¬ 

νού, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Οί παράτολμοι επιδρομείς άπεκρούσθησαν από 

τον ίδιον τον άγιον καί οΰτω ή Θεσσαλονίκη εΰρέθη εις τήν προνομιοΰχον 

| θέσιν νά διατηρή τά λείψανα ενός αγίου, ό όποιος από πολύ ενωρίς είχε 

γίνει θρυλικός καθ’ δλην τήν εκτασιν τής αυτοκρατορίας. 

Μακρά είναι ή σειρά των εγκοσμίων — πεζών καί ποιητικών — τά όποια 

έγράφησαν διά τον άγιον Δημήτριον από τής αρχής μέχρι τοΰ τέλους τής 

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ούδείς άλλος άγιος τής Όρθοδόξου Εκκλησίας 

εύρε τόσους πολλούς καί τόσον εκλεκτούς έγκωμιαστάς, καί ούδείς άλλος 

ΰμνήθη μέ τήν θέρμην καί μέ τήν έξαρσιν μέ τήν οποίαν ύμνήθη ό άγιος 
Δημήτριος. 

Πρόθεσίς μου εΐναι νά ασχοληθώ εδώ, εις γενικάς γραμμάς, μέ τό περιε- 
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χόμενον ώρισμένων εκ των εγκωμίων αυτών, μέ τό περιεχόμενον εκείνων είδι- 

κώς τά όποια έγράφησαν εις πεζόν λόγον κατά τον 14ον αιώνα. Θά αρχίσω 

μέ την γνωστήν ήδη διαπίστωσιν, δτι κατά τον 14ον αιώνα έγράφησαν διε¬ 

ξοδικά καί θερμότατα εγκώμια διά τον άγιον Δημητρών καί εις την Κων¬ 

σταντινούπολή καί εις την Θεσσαλονίκην από τους μεγαλύτερους κατά την 

εποχήν εκείνην διανοουμένους του Βυζαντίου, τον Θεόδωρον Μετοχίτην, τον 

Νικόλαον Καβάσιλαν, τον Νικηφόρον Γρηγοράν, τον Κωνσταντίνον Άκρο- 

πολίτην, τον Κωνσταντίνον 'Αρμενόπουλον, τον Γρηγόριον Πα?.αμάν, τον 

Ισίδωρον καί τον Γαβριήλ, διά νά περιορισθώ μόνον εις τούς γνωστότε¬ 

ρους. Ή πληθύς αυτή των εγκωμίων παρουσιάζει δυο φιλολογικού χαρακτή- 

ρος ζητήματα : Τό πρώτον είναι, διατί είδικώς τον 14ον αιώνα εξυμνεί¬ 

ται τόσον πολύ ό άγιος Δημήτριος ; Τό δεύτερον είναι, νά άναζητηθή, 

εάν ο! συγγραφείς αυτοί, οί όποιοι διαφέρουν μεταξύ των καί κατά τάς 

ιδέας καί κατά τήν παιδείαν καί κατά τό επάγγελμα, έχουν ϊδικόν των 

ό καθένας τρόπον ερμηνείας τής ζωής καί τής προσωπικότητος τού αγίου 

Δημητρίου. 

Τό πρώτον έκ τών ζητημάτων αυτών, διατί είδικώς τον 14ον αιώνα 

εξυμνείται τόσον πολύ ό άγιος Δημήτριος, δεν θά μάς άπασχολήση ιδιαι¬ 

τέρως. Είναι γνωστόν δτι εΐδικαί ίστορικαί περιστάσεις, προερχόμενοι από 

τον ισχυρόν κλονισμόν τού κέντρου τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, λόγφ τών 

σταυροφοριών καί τών τουρκικών επιθέσεων, συνετέλεσαν ώστε ή Θεσσαλο¬ 

νίκη νά άναπτυχθή εις σπουδαιότατον πολιτικόν καί πνευματικόν παράγοντα 

από τά τέλη τού 13ου καί καθ’ ολον τον 14ον αιώνα. Καί είναι φυσικόν νά 

ύμνήται ώς δημιουργός καί προστάτης τής μεγάλης αυτής ακμής ό πολιού¬ 

χος τής Θεσσαλονίκης, ή ζωή καί ή προσωπικότης τού οποίου ήτο άρρήκτως 

ηνωμένη μέ τήν πόλιν, εις τήν οποίαν εγεννήθη καί εις τήν οποίαν έμαρτύ- 

ρησε. Οί περισσότεροι άλλωστε έκ τών έγκωμιαστών αυτών, όπως ό Νικό¬ 

λαος Καβάσιλας, ό Κωνσταντίνος 'Αρμενόπουλος, ό Ισίδωρος καί ό Γαβριήλ, 

ήσαν Θεσσαλονικεΐς καί τά εγκώμια διά τον άγιον Δημήτριον ήσαν εγκώμια 

τού προστάτου τής ιδιαιτέρας των πατρίδος. "Οπως άλλοτε οί Αθηναίοι 

συγγραφείς, ό Αισχύλος, ό Σοφοκλής, ό Πλάτων καί ό Ξενοφών, είχον εξυ¬ 

μνήσει τάς Αθήνας καί τήν πολιούχον τών Αθηνών, οΰτω καί κατά τον 

14ον αιώνα οί Θεσσαλονικεΐς συγγραφείς εξυμνούν τήν πόλιν των καί τον 

πολιούχον άγιον. Οί έγκωμιασταί τού άγιου Δημητρίου έχουν ΰπ’ δψιν των 

δλοι τάς μεγάλας έορτάς αί όποΐαι έτελούντο εις Θεσσαλονίκην διά τον άγιον 

Δημήτριον καί μάλιστα τάς τελετάς τής παραμονής καί τής κυρίως ημέρας, 

μέ τήν μεγάλην πομπήν ή οποία ήτο άναπαράστασις τής ζωής καί τού μαρ¬ 

τυρίου τού αγίου καί ήρχιζε από τον ναόν τής Θεοτόκου, έφθανε εις τήν 

Αχειροποίητον καί ετελείωνεν εις τον ναόν τού αγίου Δημητρίου. Ή πρώτη 

πανηγυρική ομιλία εδίδετο εις τήν Αχειροποίητον, τήν παραμονήν τής 
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κυρίως ημέρας, μέ ομιλητήν συνήθως ένα επιφανή λαϊκόν. Ή δεύτερα ήτο 

εις τον Ναόν τού αγίου Δημητρίου, τήν 26ην Όκτωβρίου, μέ ομιλητήν τον 

αρχιεπίσκοπον. Σκοπός τής παρούσης μονογραφίας είναι νά παρακολουθή¬ 

σω μεν τούς έγκωμιαστάς αυτούς εις τον τρόπον μέ τον όποιον κάθε ένας έξ 

αυτών εγκωμιάζει τον άγιον Δημήτριον, νά ίδωμεν δηλαδή, τί από τήν 

παράδοσιν καί τήν σημασίαν τού αγίου Δημητρίου προσέχουν, κάθε ένας εξ 

αυτών, ιδιαιτέρως. Ή πρώτη καί πρόχειρος έντύπωσις από τήν άνάγνωσιν 

τών εγκωμίων αυτών — τά οποία μάλιστα έχουν δλα γραφή εις τήν άρχαΐζου- 

σαν γλώσσαν τών λογίων τού 14ου αΐώλΌς — είναι δτι πρόκειται περί σχοι¬ 

νοτενών καί πολύλογων κειμένων άνευ περιεχομένου. Εκείνος ό όποιος έχει 

συνηθίσει μόνον εις τον λόγον τών Αττικών συγγραφέων, θά κινηθή πρά¬ 

γματι μέ πολλήν δυσκολίαν καί όχι μέ πολλήν εύχαρίστησιν εις τά εγκώμια 

αυτά, δπου συνήθως ό πλούτος τών λέξεων καλύπτει τό νόημα. Ή αποστολή 

όμως τού φιλολόγου δέν είναι «ούτε νά γελφ, ούτε νά κλαίη, ούτε νά επιδο- 

κιμάζη, ή νά περιφρονή, αλλά νά κατανοή». Αί παρατηρήσεις αί όποΐαι ακο¬ 

λουθούν διέπονται από τήν προσπάθειαν νά κατανοηθούν αί προθέσεις τών 

έγκωμιαστών τού αγίου Δημητρίου. 

Τήν σειράν αυτήν τών εγκωμίων τήν ανοίγει ό Θεόδωρος Μετοχίτης, 

μέ τό κείμενον τό όποιον έγραψε διά τον πολιούχον τής Θεσσαλονίκης τό 

1292 εις ηλικίαν 22 ετών. Ό νεαρός έγκιομιαστής τού άγιου Δημητρίου 

είναι ό κατόπιν μέγας λογοθέτης καί ύπατος τών φιλοσόφων επί τής βασι¬ 

λείας Ανδρονίκου τού Β', ό πολιτικός ό όποιος επί 20 περίπου έτη διηύ- 

θυνε μαζύ μέ τον βασιλέα τάς τύχας τής αυτοκρατορίας, ό φιλόσοφος σχο¬ 

λιαστής τού Άριστοτέλους, ό έμπνευστής τών μωσαϊκών τής Μονής τής 

Χώρας, ό επίμονος καί ό ένθουσιοόδης μελετητής τής κλασσικής γραμ¬ 

ματείας. 

Ό Θεόδωρος Μετοχίτης αρχίζει τό εγκώμιόν του δι’ ενός λογογραφικού 

«τόπου» τον όποιον θά συναντήσωμεν καί εις τούς άλλους έγκωμιαστάς τού 

αγίου Δημητρίου, κατά τον 14ον αιώνα, τήν ανάγκην, αλλά καί τήν δυσκο¬ 

λίαν, νά ύμνηθή κατά τον δέοντα τρόπον ό άγιος Δημήτριος, ή μορφή τού 

οποίου είναι άνωτέρα παντός εγκωμίου. Μέ τόν τρόπον αυτόν αρχίζουν καί 

δλα τά άλλα έγκώμια διά τόν άγιον Δημήτριον, τά όποια θά ίδωμεν. Ό 

Μετοχίτης επικαλείται τήν συμπαράστασιν καί τήν βοήθειαν τού αγίου εις 

τό έργον του καί συνεχίζει τό εγκώμιόν του δι’ ενός δευτέρου λογογραφικού 

«τόπου» — ό όποιος επίσης άπαντα καί εις δλα τά άλλα έγκώμια — διά τού 

ύμνου τής πόλεως εις τήν οποίαν εγεννήθη ό πολιούχος. Ή Θεσσαλονίκη ώς 

πόλις είναι άνωτέρα δχι μόνον τών πόλεων τής υπολοίπου Ελλάδος, αλλά καί 
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όλων σχεδόν των πόλεων εις την Ευρώπην.Διακρίνεται και διά την μεγάλην της 

έκτασιν καί διά την επίκαιρον θέσιν της και διά την κοινωνικήν της δργάνω- 

σιν. Ένώ είναι πόλις μέ μεγάλην ένδοχοόραν, είναι καί πόλις ναυτική, εύρί- 

σκεται δέ εις γεωγραφικόν σημεΤον από οπού είναι προσιτός καί ό Εύ'ξεινος 
Πόντος καί ή «προς Αίγυπτον -θάλασσα», καί ή Ευρώπη — καί τοιουτοτρό¬ 

πως εχει εις την διάθεσίν της εμπορεύματα καί από ξηράς καί από θαλάσ¬ 

σης. Περισσότερον ό'μως από δλα αυτά, εκείνο τό όποιον είναι άξιοθαύμα- 

στον εις την πόλιν αυτήν, είναι ή ευγένεια, ή ϊσότης, ή άνεσις των τρόπων 

καί τό «πεφυκός ήρμόσθαι τούτο μεν προς αυτούς, τούτο δέ προς την των 

ξένων επιδημίαν» — ή ορθή κοινωνική συμπεριφορά καί προς τούς συμπο- 

λίτας καί προς τούς ξένους. Αλλά καί περισσότερον ακόμη, εκείνο τό όποιον 

διακρίνει την Θεσσαλονίκην είναι «ή περί τό δόγμα τής αλήθειας όρθότης», 

ή ώραιότης των εκκλησιών, τά πολλά καί μεγάλα πνευματικά της ιδρύματα 

και τά μοναστικά της κέντρα. Εις τήν πόλιν αυτήν έγεννήθη ό Δημήτριος, 

ώς ό ωραιότερος της καρπός, προικισμένος μέ δώρα καί από τήν τύχην καί 
από τήν φύσιν. «Γένους σεμνότης, ουσίας άφθονου κλήρος, ισχύς σώματος, 

κάλλους ϊσότης, ηθών ευγένεια, και ή <5ιά πάντων τούτων αρμονία καί σύμ- 

βασις». Εις τά δώρα αυτά τής τύχης καί τής ψύσεως προστίθεται έπειτα ή 

παιδεία, «ή των λόγων άσκησις Ιγγύς σννέφυ», καί διά τού αρμονικού αυτού 

συνδυασμού ο Δημήτριος έξελίχθη βαθμιαίως είς τελειότητος άγαλμα, μέ 
ρυθμιστήν τής ζωής του τήν ευσέβειαν, ή οποία τον έβοήθει νά υπερνικά τούς 

πειρασμούς τής νεότητος καί νά έλέγχη τάς ποικίλας καί προς πολλάς κατευ¬ 

θύνσεις δυνατότητάς του. 

Έμπρακτος έκδήλωσις τών αρετών αυτών υπήρξε ν ή συμπαράστασις τού 

Δημητρίου καί ή βοήθειά του είς δλους τούς δι9 οίονδήποτε λόγον δυστυ- 

χούντας κατοίκους τής Θεσσαλονίκης, τούς πτωχούς, τούς ασθενείς, τούς αδι¬ 

κούμενους, τούς σφάλλοντας. Μέ τά ψυχικά αυτά χαρίσματα, μέ τήν πνευμα¬ 

τικήν του υπεροχήν, τήν ώραίαν εμφάνισιν καί τήν ηθικήν του γενναιότητα 

ό Δημήτριος έγινε πολύ γρήγορα γνωστός εις δλην τήν πόλιν «αντί ψυχής τη 

πόλει καθίσταται» καί προεβλήθη ώς ιδεώδες τελείου ανθρώπου. Ή φήμη 

του έ'φθασε καί μέχρι τού βασιλέως, ό όποιος τον προσλαμβάνει άρχικώς ώς 

μέλος τής συγκλήτου τής πόλεως καί έπειτα τον διορίζει «ανθύπατον τής 

Ελλάδος πάσης» ένώ ακόμη δέν είχε φθάσει εις στρατεύσιμον ηλικίαν. 

Έπειτα από τον διορισμόν αυτόν ό Μαξιμιανός άνεχώρησε διά πολεμικάς 

επιχειρήσεις εναντίον τών Σαυροματών, ήσυχος διά τήν Ελλάδα καί ευτυχής 

διά τήν παρουσίαν εκεί τού ανθυπάτου Δημητρίου. "Οταν δμως έγύρισεν εκεί 

νικητής, εύρε τήν κατάστασιν τελείως ήλλαγμένην, διότι έν τφ μεταξύ ό Δη- 

μήτριος έξεδηλώθη σαφώς υπέρ τού Χριστιανισμού καί εναντίον τής εΐδωλο- 

λατρείας καί προσηλύτισε προς τάς άρχάς τού Ευαγγελίου μέγαν αριθμόν 
πολιτών. 

Ό Θεόδωρος Μετοχίτης συνεχίζει από τό σημεΐον αυτό καί πέραν τό 

έγκώμιον μέ τήν αφή γη σι ν τής συζητήσεως μεταξύ Δημητρίου καί Μ ας ίμια- 

νού, τήν σύλληψιν τού ήρωος, τί)ν πάλην Νεστορος καί Λυαιου, το μαρτύ¬ 

ριο ν καί τον θάνατόν του, καθώς καί τό επεισόδιό ν τού Λουπου. Ολα δμως 

αυτά τά αφηγηματικά στοιχεία ένυφαίνονται είς σειράν γενικωτέρων σκέψεων 

καί θεωρητικών αναπτύξεων καί χρησιμεύουν ώς απλή ύλη διά τάς περί τού 

αγίου Δημητρίου ιδέας τού Μετοχίτου. Αί ίδέαι αύταί άνακεψαλαιώνονται 

είς τό τέλος τού εγκωμίου κατά τον ακόλουθον τρόπον: 'Ο άγιος Δημητριος 
άνεπτύχθη διά μέσου τεσσάρων μορφών κοινωνικής ζωής — «τέσσαρας δρω- 

μεν πολιτείας επί τον μέγαν, ας έσπούδασεν άριστα και διήνεγκεν έξης αεί 

προβαίνων παρά <5’ άκρην κορυφήν». Πρώτη έξ αυτών ήτο ή ζωή του είς 

τήν πατρίδα του Θεσσαλονίκην, δπου τάχιστα «ϋπερέσχε διά πάντων» καί 

έγένετο υπόδειγμα ζωής. Δευτέρα φάσις ήτο ή επιβολή του είς τό εύρύτερον 

κοινόν τής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, διά τής φήμης καί τής αίγλης ή οποία 

έδημιουργήθη γύρω του, μέ αποτέλεσμα νά ένδιαφερθή δι9 αυτόν προσωπι- 

κώς ό βασιλεύς. Τρίτη φάσις ήτο ή ζωή του ώς ανθυπάτου, ή οποία ύπήρξεν 

εφαρμογή καί ζώσα διδαχή τού Ευαγγελίου. Ίετάρτη καί τελευταία φασις 

ήτο ή διά τού μαρτυρίου του άνάβασίς του είς τούς ουρανούς.^ «Μετάβασις 

εκ τής κατ' αυτόν πόλεως έπειτα είς άπαν τής Ρωμαϊκής ηγεμονίας τό 

κράτος, έντενθεν έπειτα είς πάντα τον κόσμον, εντεύθεν έπειτα και τον 

κόσμον άφεις είς ουρανόν άλλεται, έγκρίνεται τοΐς άνω τάγμασι, πολι¬ 

τεύεται μετά τών άγγέλθ)ν και συν αύτοϊς τφ κοινω δεσπότη παρισταται». 

Δέν παραμένει δμωζ είς τήν άνωτάτην αυτήν βαθμίδα μακραν τής ζωής, 

άλλ’ άντιθέτως, από τό ύψος αυτό κατέρχεται καί προς τήν πρώτην φάσιν 

τής ζωής του, τήν πατρίδα του, καί προς τήν δευτέραν, τον κόσμον ολό¬ 

κληρον, καί ώς ανθύπατος καί πάλιν, υπό άλλην δμως τώρα μορφήν, προσ¬ 

τατεύει, ιατρεύει καί καθοδηγεί οχι μόνον τους Θεσσαλονικεΐς, αλλά καί 

δλους τούς ανθρώπους, δσοι θά προσφύγουν είς αυτόν καί θά ζητήσουν νά 

τούς βοηθήση. 

Νέος ακόμη, ηλικίας περίπου είκοσι ετών, ήτο καί ό Νικόλαος Καβάσι- 

λας δταν έγραφε τό έγκώμιον του διά τον άγιον Δημητριον. Έυρισκετο εις 

τήν Κωνσταντινούπολή ώς φοιτητής καί ή νοσταλγία τής πατρίδος του, τής 

Θεσσαλονίκης, μέ τούς ναούς, τούς διανοουμένους καί τάς έορτάς τού αγίου 

Δημητρίου, τον έφερε είς τήν συγγραφήν ενός έργου πού έκινδύνευσε νά τον 

έκθέση πολύ είς τούς φίλους του καί συγγενείς του είς Θεσσαλονίκην. Τό 

έγκώμιον τό έστεκε εις τον πατέρα του, ό όποιος το εδειξε εις τους διανοου¬ 

μένους τής Θεσσαλονίκης. Αυτοί δμως ήγανάκτησαν μέ τήν παράτολμο ν σύγ- 
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κρισιν πού κάνει 6 Καβάσιλας μεταξύ τού αγίου Δημητρίου καί Τωάννου 

τού Βαπτιστού, θεωρών ότι ο πολιούχος τής Θεσσαλονίκης είναι κατά πολύ 

ανώτερος τού προφήτου τής ερήμου. Την άγανάκτησιν των διανοουμένων τής 

Θεσσαλονίκης την διεβίβασεν είς τον Νικόλαον ό θείος του, Μητροπολίτης 

Θεσσαλονίκης Νείλος Καβάσιλας. Ό Νικόλαος κατόπιν τούτου διώρθωσε τό 

έγκώμιον και άφήρεσε την επικίνδυνον αυτήν σΰγκρισιν. Καλή τύχη ήθέλη· 

σεν ώστε νά φθάσουν μέχρις ήμών καί αί δύο μορφαί τού εγκωμίου αυτού. 

Ό Καβάσιλας αρχίζει τό έγκώμιον του, όπως καί ό Μετοχίτης, |ΐέ τό 

χρέος τό οποίον έχει νά υμνήση τον άγιον Λημήτριον, έστω καί άν τον 

έχουν υμνήσει έως τώρα καί άλλοι πολλοί. Ακολουθεί έπειτα τό έγκώμιον 

τής Θεσσαλονίκης διά τό κλίμα της, διά την γεωγραφικήν της θέσιν, διά τον 

πλούτον των εμπορευμάτων καί ειδικώτερον διά την πνευματικήν της παρά* 

δοσιν. Καμμία άλλη πόλις δεν έχει νά παρουσίαση τόσους πολλούς καί τόσον 

εκλεκτούς διανοουαένους, όσους ή Θεσσαλονίκη" άντιθέτως μάλιστα, οί δια¬ 

νοούμενοι των άλλων πόλεων θεωρούν τήν Θεσσαλονίκην ως πνευματικήν των 

πατρίδα, διότι από έκεΐ προέρχονται τά υποδείγματα ιδεών, ύφους καί πνευ¬ 

ματικής γενικώτερον καλλιέργειας, Ιδίως δέ τά παραδείγματα θρησκευτικής 

καί θεολογικής μορφώσεως. Άλλα καί ή νομοθεσία τής Θεσσαλονίκης είναι 

υποδειγματική, ανώτερα καί αύτής τής Ιδεώδους πολιτείας τήν οποίαν συνέ- 

θεσεν ό Πλάτων. 

Τό έγκώμιον τής Θεσσαλονίκης διαδέχεται ή βιογραφία τού αγίου 

Δημητρίου, ή όποια δίδεται είς πολύ γενικάς γραμμάς καί χρησιμεύει απλώς 

ώς άφορμή διά νά έκθεση ό Καβάσιλας τάς άπόψεις του επί τών θεμάτων τά 

όποια θίγει. Ό Δημήτριος προβάλλεται διά μέσου τών βιογραφικών αυτών 

στοιχείων ώς Ιδεώδες πρότυπον ανθρώπου. Περισσότερον άπό τον άγιον 

Δημήτριον, όπως τον έγνώριζεν ή αντιφατική άλλωστε καί ασαφής παλαιο- 

τέρα παράδοσις, ό άγιος Δημήτριος, όπως παρουσιάζεται εδώ, είναι υπό¬ 

δειγμα τελειότητος είς όλας τάς απόψεις. Κατάγεται άπό διακεκριμένους 

γονείς, έμορφοοθη κατά τον καλύτερον τρόπον, έξετέλεσε τά χριστιανικά του 

καθήκοντα καί ώς άπλούς πολίτης καί ώς αρχών κατά τρόπον υποδειγματι¬ 

κόν, έδέχθη τό μαρτύριον μέ καρτερίαν καί μέ πίστιν άνωτέραν άπό κάθε 

άλλον μάρτυρα. 

Όπως τό έγκώμιον τού Μετοχίτου, τό έγκώμιον τού Καβάσιλα είναι 

κυρίως ή βιογραφία ενός ιδεώδους τύπου ανθρώπου, παιδαγωγική έξαρσις ή 

οποία δεν διστάζει πυό οί'δενός. Τό βιογραφικόν τμήμα τού εγκωμίου ακο¬ 

λουθείται άπό ύμνον, εις τον οποίον ό άγιος Δημήτριος άντιπαρατίθεται 

καί συγκρίνεται κατά σειράν, πρώτον μέ τούς προφήτας, άπό τούς οποίους 

παρουσιάζεται ανώτερος, διότι ενώ εκείνοι «προσεδόκων τόν μέλλοντα -θεόν», 

ο Δημήτριος έκήρυζεν ότι ήλθεν καί ότι θά έλθη καί πάλιν, έπειτα μέ τον > 

Τώβ, άπό τον όποιον υπήρξεν ισχυρότερος είς τήν καρτερίαν τής δοκιμασίας, 
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κατά σειράν έπειτα μέ τον Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ καί Τωσήφ, ™ί *χο- 

λούθως μέ τον Τωάννην τον Πρόδρομον, καί τούς αποστόλους Πέτρον και 

Παύλον. Άπό τήν σύγκρισιν αυτήν προκύπτει ότι ό άγιος Δημήτριος υπήρ- 

ξεν άνώτερος όλων τών προφητών, τών αποστόλων καί των μαρτύρων: 

«Οντως, ώ πάντων ανθρώπων βέλτιστε, ου και προφήτης εΐ και προφητών^ 

μακρφ πάντων άριστος και απόστολος και αποστόλων γε μέ/ αμεινυον και 

μάρτυς και παρά πάντα τών ενταύθα γενομένων... και νενίκηκας μεν τον 

τών άγίοιν σνμπαντα κύκλον καϊ καθ’ ενα καί κατά ψρατρίας καί πάντας 

όμοΰ, τό μέν, α γε πάντες είσί, μόνος αυτός γενόμένος, κοινή δέ πάντας, 

οϊς, ο πασι πρόσεστι, μόνος απάντων μετέχουν». 

Ή υπεροχή αυτή τού αγίου Δημητρίου έναντι όλων τών αγίων, προ¬ 

φητών, άποστόλων καί μαρτύρων οδηγεί είς τήν τελευταίαν ^ καί άνωτάτην 

σύγκρισιν — μεταξύ τού αγίου Δημητρίου καί τού Υιού τού Θεού.,Τάς εκ 

τής συγκρίσεως αυτής άνα?ιθγίας ό Νικόλαος Καβάσιλας τάς διατυπώνει ώς 

εξής απευθυνόμενος προς τον άγιον Δημήτριον: «Εμαρτνρησεν εκείνος επι 

Ποντίου Πιλάτου τήν καλήν όμολογίαν — έμαρτύρησας καί αϋτός τήν καλήν 

ομολογίαν έκείνψ. Δεδεμένον έμαθες — έδέθης αυτός. Έδέξατο τη πλευρά 

τήν πληγήν ό Δεσπότης — καί σύ τούτφ τφ μέρει τάς πληγάς εκείνας εδέξω. 

'Υπέρ ανθρώπου έκεϊνος εϊλετο τήν τελευτήν, υπέρ αυτόν καί τών άνθρώ- 

πων έτελεύτησας αυτός». Καί ή όμοιότης συνεχίζεται διά τής αντιπαραβολής 

τών λόγων τού Σωτήρος προς τον Πιλάτον καί τών λόγων τού Δημητρίου 

προς τον Μαξιμιανόν, τού σταυρού καί τού δεσμωτηρίου, τής τραυματισθεί- 

σης πλευράς καί τού αίματος άμφοτέριον καί τέλος τής απέραντου καρτερίας 

των. Τό συμπέοασμα έξ όλων αυτών τών συγκρίσεων διατυπώνεται άπό τον 
Νικόλαον Καβάσιλαν ώς εξής: «Οϋτω παρελήλνθας μέν τήν κοινήν τών 

ανθρώπων φύσιν, -θείας δέ μοίρας επιτυχής γεγονώς, προφήτης κατέστης, 

άπόστολ.ος, άγγελος, -θεός». 

Ή σύγκρισις μεταξύ τού αγίου Δημητρίου καί τού Θεανθρώπου υπάρ¬ 

χει καί είς τον Μετοχίτην, θά τήν συναντήσωμεν δέ καί είς άλλους.^ Ουδείς 

βεβαίως άπό τούς έγκωμιαστάς αύτούς έσκέφθη νά άντιπαραβάλη τόν άγιον 

Δημήτριον καί τόν Θεάνθρωπον διά νά τούς ταύτιση. Ή αληθής σχεσις, ή 

οποία προκύπτει άπό τήν σύγκρισιν αυτήν, εύρίσκεται εις τήν διατύπωσιν 

ότι ό άγιος Δημήτριος υπήρξε «μιμητής του Χριστού». Ό ίδιος ό Νικό¬ 

λαος Καβάσιλας συνεχίζων τήν αποστροφήν του προς τόν άγιον Δημήτριον 

τόν άποκαλεΐ «*$ Χριστού μέν έταΐρε, Χριστού δέ μιμητά». 

* 
* * 

Τό έγκώμιον τού Κωνσταντίνου Άρμενοπούλου είς τόν άγιον Δημή- 

τριον έχει ιδιαίτερον ενδιαφέρον, διότι έξεφωνήθη υπό τού συγγραφέως του 
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τήν παραμονήν τής εορτής τοΰ αγίου Δημητρίου είς τον Ναόν τής Θεοτόκου 

τής επιλεγόμενης Αχειροποιήτου. Τό κείμενον είναι πολύτιμον καί διά τάς 

αρχαιολογικός πληροφορίας τάς οποίας περιέχει, αλλά διά τό θέμα τό όποιον 

παρακολουθοϋμεν απόψε εδώ είναι αρκετόν νά περιορισθώμεν εις δσα λέγει 

ό διαπρεπής αυτός νομομαθής, νομοφυλαξ καί κριτής Θεσσαλονίκης περί τοΰ 

αγίου Δημητρίου. Ό Κωνσταντίνος Άρμενόπουλος ζητεί νά ερμηνεύση είς 
τους άκροατάς του διατί ή παραμονή τής μεγάλης εορτής τοΰ αγίου Δημη¬ 

τρίου εορτάζεται είς τον Ναόν τής Θεοτόκου. Καί ή εξήγησις τήν οποίαν 

δίδει ακολουθεί, κατά τό θέμα αυτό, τήν τεχνικήν τής συγκρίσεως τήν οποίαν 

ειδομεν ότι ^χρησιμοποίησαν καί οί άλλοι όμιληταί, μέ τήν διαφοράν τώρα 

ότι ό Άρμενόπουλος, έμπνεόμενος από τον ναόν είς τον οποίον εκφωνεί τον 

λόγον του καί άναχωρών από τήν διαπίστωσιν ότι εις τον ναόν τής Αχειρο¬ 

ποιήτου συνεορτάζονται ό άγιος Δημήτριος καί ή Θεοτόκος, συγκρίνει τον 
άγιον Δημήτριον μέ τήν Μητέρα τοΰ Θεοΰ. «'Η Θεοτόκος υπήρξε Πάνα¬ 

γνος και των κατ’ ουρανών αγγέλων ώς άληϋώς ύπερτέρα». Ό Δημήτριος 

έκαλλιέργησε καί τήν σωματικήν καί τήν πνευματικήν αγνείαν, καί άνυψώθη 

βαθμιαίως διά πνευματικών αναβαθμών, «εξ αρετής είς αρετήν προϊών», 

είς τήν αληθή γνώσιν έκείνου τον όποιον «αγνή άγνώς» ή Θεοτόκος έφανέ- 

ρωσεν. Ή Θεοτόκος συνέλαβε «εν τοΐς έαυτής εγκάτοις» τον ένυπόστατον 

λόγον τοΰ Θεοΰ, έτεξε αυτόν καί τον άνέθρεψε. Ό άγιος Δημήτριος έκλεισε 

εις τήν ψυχήν του τον λόγον τής διδασκαλίας τοΰ Θεανθρώπου, τον μετέδω- 

σεν είς τους άλλους ανθρώπους και τον ένίσχυσε εις τάς ψυχάς των. Ή Θεο¬ 

τόκος διηκόνησε τον προαιώνιον Θεόν είς τήν νηπιακήν του ώς ανθρώπου 

ηλικίαν. Ό άγιος Δημήτριος τον διηκόνησε έκτελών όσα ο προαιώνιος Θεός 

είς ώριμον πλέον ηλικίαν συνεβοΰλευσε καί εδίδαξεν ότι πρέπει νά έκτελοΰν- 

ται. Ή Θεοτόκος ήτο παγκάλη τήν όψιν, «ήλιος άλλος εν κόομφ φανείς», 

είς αυτήν 6έ τό θειον «και πάοιν απρόσιτον φως ένοικήσαν» «λάμψιν πεφώ- 

τικε» τούς ανθρώπους «καί φωτός υιούς αντί σκότους είργασται». Αλλά καί 

ό Δημήτριος πάντως ό θείος, «ώρα τε πάση τό σώμα κατηγλαϊσΰη, τήν δψιν 

ών ευπρεπέστατος, φώσφορος άλλος εν άστράσι προ τούς έαυτοΰ δοκών 

ήλικιώτας». 

Ό Άρμενόπουλος αισθάνεται καί ό ίδιος πόσον παράτολμος ύπήρξεν ή 

προσπάθειά του νά συγκρίνη τον άγιον Δημήτριον μέ τήν Θεοτόκον καί 

παρακαλεΐ τούς άκροατάς του νά μή τον κατηγορήσουν «επι απειροκαλία». 

Πρόθεσίς του, λέγει, δεν ήτο νά παραβάλη τον θειον μάρτυρα μέ τήν Θεο- 

μήτορα, αλλά νά διηγηθή «ά ταύτη τε όντα και τούτω τυγχάνη, παρ’ έκάτε- 

ρον» όπως ένας άλλος θά εξυμνεί τάς άρε τάς, τάς χάριτας καί τά πλεονεκτή¬ 

ματα μιας άρίστης δεσποίνης καί ενός γενναίου στρατηγού, καί διά νά 

έξηγήση οτι ο συνεορτασμός τής Θεοτόκου καί τοΰ αγίου Δημητρίου είναι 

δικαιολογημένος. Αυτό άλλωστε τό νόημα έχουν αί δύο μεγάλαι εικόνες, τής 

Εγκώμια είς τον άγιον Δημήτριον κατά τον δέκατον τέταρτον αιώνα 283 

Θεοτόκου καί τοΰ αγίου Δημητρίου εντός τοΰ ναοΰ, αί όποΐαι παριστοΰν 
τήν μέν «Θεοτόκον όρΰίαν, χεΐρας άνατείνονσαν Ικεσίους» είς στάσιν δεή- 

σεως, τον δέ άγιον Δημήτριον «οπλοφόρον αυτή παριστάμενον, τήν λόγχην 

κατέχοντα, τό φάσγανον φορούντα». Ή Θεοτόκος παρακαλεΐ τον υιόν της 

καί ό Δημήτριος είναι έτοιμος νά άναλάβη καί νά εκτελέση την εντολήν 

τήν οποίαν θά τοΰ δώση ό Θεός υπάκουων εις τας παρακλήσεις τής μη* 

τρός του. 
Τελειώνω τήν σύντομον αυτήν άνάλυσιν τοΰ εγκωμίου τοΰ Κωνσταντίνου 

Άρμενοπούλου μέ μίαν παρατήρησιν ή οποία θά μάς βοηθήση να γνιορίσω- 

μεν τό πνευματικόν κλίμα άπό τό όποιον προέρχεται ο συγγραφευς τοΰ εγκω¬ 

μίου. Είναι γνωστή ή μεγάλη άντιδικία μεταξύ ησυχαστών καί ζηλωτών κατά 

τά μέσα τοΰ 14ου αίώνος καί είναι γνωστή επίσης ή αντιδικία τοΰ Γρηγο- 

ρίου Παλαμά κατά τοΰ Κωνσταντίνου Άρμενοπούλου έξ άφορμής ζητημάτων 

άφοοώντων είς κανόνας εκκλησιαστικού δικαίου. Η αντιδικία αυτή και ?] 

εσφαλμένη γνώμη, οτι οί Ήσυχασταί ήσαν συντηρητικοί καί όπισθοδρομι- 

κοί, ενώ οί Ζηλωταί ήσαν προοδευτικοί καί ριζοσπάσται, έδημιουργησε την 

έντύπωσιν ότι ό Κωνσταντίνος Άρμενόπουλος ήτο εναντίον των Ησυχαστών 

καί υπέρ τών Ζηλωτών. Τό έγκώμιόν του όμιυς είς τον άγιον Δημήτριον 

άποδεικνύει τό άντίθετον, διότι, διά νά περιγράψη την παιδείαν τοΰ εγκωμια- 

ζομενού αγίου, χρησιμοποιεί μέ πολλήν γνώσιν καί μέ πολλήν συμπάθειαν 

τούς όρους καί τούς φραστικούς τρόπους τών Ησυχαστών: «Άναβαΰμοΐς 

γάρ ένταϋϋ* έχρήτο πνευματικοΐς, έξ αρετής εις αρετήν προ'ιων και πασών 

κατάκρας έχόμενος, μέχρις άν είς αυτό φϋάσειε τής αληθούς ·&εογνωσιας 

τό μέγιστον... τή κορυφαία τών υπερκόσμιων ταγμάτων άκροτητι, ό φασιν 

οι ίερομϋσται, τών εν κόομφ μαρτύρων τήν κορυφαίαν και ανϋις είπειν 

ακρότητα». Γ0 Άρμενόπουλος συνέγραψε τό έγκώμιον του εις τον άγιον 

Δημήτριον γύρω άπό τό 1350, είς εποχήν δηλαδη κατα την οποίαν η διαμαχη 

τών Ησυχαστών καί τών οπαδών τοΰ Βαρλαάμ εύρίσκετο εις το οξυτερον 

σημεΐον της. 

Τό έγκώμιον είς τον άγιον Δημήτριον τοΰ Γρηγορίου Παλαμά πρέπει 

νά χρονολογηθή ολίγον έπειτα άπό τό έγκώμιον τοΰ Κωνσταντίνου Άρμενο¬ 

πούλου, κατά πάσαν πιθανότητα μεταξύ τοΰ 1355 καί 1359, δηλαδή είς 

εποχήν κατά τήν οποίαν ό Γρηγόριος Παλναμάς έγκατεστάθη όριστικώς είς 

Θεσσαλονίκην ώς αρχιεπίσκοπος. Τό κείμενον τοΰ εγκωμίου είναι διηνθι- 

σμένον άπό πολλά χωρία τής Γραφής καί έχει συνταχθή είς ύφος μάλλον 

ΰμνολογικόν, χωρίς νά έχη τον πλούτον τών ιδεών τον όποιον έχουν τά άλλα 

εγκώμια. Ό Γρηγόριος Παλαμάς όμιλεΐ διά τον άγιον Δημήτριον μέ τήν 
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γλώσσαν τών Ησυχαστών, τών οποίων άλλωστε ήτο ό μεγαλύτερος εκπρό¬ 

σωπος εις την Θεσσαλονίκην. Ό Δημήτριος «έτελειώϋη» εν «κα&αρότητι», 

επελέγη «μυστικώς» ΰπό του Θεανθρώπου διά την αποστολήν του, ή στρα¬ 

τιωτική του στολή, ό δακτύλιος καί ή χλαμύς ήσαν «σύμβολα» τοΰ αξιώ¬ 

ματος του διδασκάλου, τό όποιον τοΰ έδόθη «μυστικώς» ΰπό τοΰ Σωτήρος. 

Οί δροι αυτοί, οι όποιοι προέρχονται από την -θεολογίαν τών Ησυχαστών, 

περιλαμβάνονται μέσα εις τό πλαίσιον τής ησυχαστικής θεολογίας, διά μέσου 

τής οποίας είδε τον πολιοΰχον τής Θεσσαλονίκης ό Παλαμάς. Ή περιγραφή 

ιδίως τής νεανικής ηλικίας τοΰ αγίου Δη μητριού μέ την έξαρσιν τής σωμα¬ 

τικής καί ψυχικής άγνότητος τοΰ ήρωος έχει διατυπωθή είς τον συνήθη 

τύπον τής περιγραφής τών πρώτων σταδίων τής ζωής ενός ήσυχαστοΰ 

μοναχοΰ. 

Τό θέμα τής συγκρίσεως παρουσιάζεται καί εδώ, ό Γρηγόριος Παλαμάς 

δμως αποφεύγει τον επικίνδυνον δρόμον τον οποίον εΐχον ανοίξει καί ακο¬ 

λουθήσει οί προ αύτοΰ έγκωμιασταί. Ό άγιος Δημήτριος είναι βεβαίως 

διακεκριμένος μεταξύ τών προφητών, τών αποστόλων καί τών διδασκάλων 

τής Εκκλησίας, όπως έπίσης διακρίνεται καί μεταξύ τών οσίων ασκητών. 

«Άλλα τοΐς μεν έπόμενος, τοϊς όέ εξίσου μένος, τών όέ προϊστάμενος, εστιν 

δ3 οϋς και ΰπερβάλλων, ουδέ κατά βραχύ, μόνος ϊ) πάνν μετ δλίγων τά 

πάντα συλλαβών εχει». Τοιουτοτρόπως ή υπεροχή του ύπεράνω δλων τών 

άλλων συνίσταται είς τό δτι είναι ό μόνος ό όποιος διεκρίθη είς δλας μαζί 

τάς μορφάς τής άγιότητος. Ή συσχέτισις μεταξύ τοΰ αγίου Δημητρίου καί 

τοΰ Θεανθρώπου παρουσιάζεται επίσης καί εδώ, ό Παλαμάς δμως είναι έφε- 

κτικώτερος τών άλλων έγκωμιαστών. Ό Δημήτριος ό όποιος ΰπήρξεν «ήγα- 

πημένος τφ Χριστώ μαϋητης ή παΐς η φίλος άκρος καί οίκειότατος» 

ομοιάζει προς αυτόν ως προς τά μαρτυρία τά όποια ΰπέστη, ώς προς την 

διδαχήν τήν οποίαν άνέλαβε «κατά χάριν μέντοι του δεσπότου μίμησιν». 

Πέραν δμως τής έξάρσεως αυτής τής μιμήσεως τοΰ Χριστοΰ, ό Παλαμάς δεν 

έπεκτείνεται εις τό έγκώμιόν του. 

Τό στοιχεΐον τό όποιον είς τό έγκώμιόν αυτό προβάλλεται ιδιαιτέρως 

καί έξαίρεται, εΐναι ή συμβολή τοΰ Δημητρίου είς τήν κυριαρχίαν τής διδα¬ 

σκαλίας τοΰ Χριστοΰ καί είς τήν Θεσσαλονίκην καί είς δλην τήν Οικου¬ 

μένην. Διά τοΰ θανάτου τοΰ Δημητρίου ή πόλις τής Θεσσαλονίκης συνεφι- 

λιώθη μέ τον Χριστόν. Ή ασέβεια παρήλθεν, ό φόβος τών ευσεβών έπαυσε 

νά ΰφίσταται, οί Χριστομάχοι έξηφανίσθησαν. «Πάντα λέλυται τά δεινά, 

πάντα προσεγένετο τά χρηστά»; Ναοί μεγάλοι καί ωραίοι έχουν κτισθή εκεί 

δπου άλλοτε κατέφευγον καί έκρΰπτοντο οί Χριστιανοί, βασιλείς κοσμούμενοι 

περισσότερον μέ ευσέβειαν παρά μέ τήν βασιλείαν συνεορτάζουν τον μάρ¬ 

τυρα. Ή Θεσσαλονίκη έγινε χάρις είς τον Δημήτριον πόλις τοΰ Θεοΰ καί 

Παράδεισος, ποτιζομένη τώρα δχι μέ ύδατα, αλλά μέ τά μΰρα, καί προχωρεί 
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είς τήν ζωήν της, προς τήν ανατολήν τοΰ ήλίου τής δικαιοσύνης, όπως ένα 

πλοΐον πού τό προωθούν απαλά οί άνεμοι τοΰ νότου. 

Τονίζω τήν εικόνα αυτήν τής εύτυχούσης Θεσσαλονίκης διότι θά μάς 

χρειασθή είς τήν άνάλυσιν τών εγκωμίων πού έγράφησαν έπειτα από τον 

Γρηγόριον Παλαμάν. 

* 
* * 

Είς τον άγιον Δημήτριον αφιέρωσε έγκώμιόν καί ό διαπρεπής Θεσσα- 

λονικεύς, μαθητής τοΰ Γρηγορίου Παλαμά είς τήν σκήτην τής Γλωσσίας, είς 

τό "Αγιον "Ορος, καί έπειτα πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Φιλόθεος ό 

Κόκκινος. Ό Φιλόθεος εΐναι γνωστός κυρίως από τάς διεξοδικός καί ώραιο- 

τάτας βιογραφίας φίλων του 'Αγιορειτών μοναχών, τοΰ Σάββα, τοΰ Ισι¬ 

δώρου, τοΰ Γερμανού καί τοΰ Γρηγορίου. Ή βιογραφία μάλιστα τοΰ Γρη¬ 

γορίου Παλαμά, τήν οποίαν ό Φιλόθεος έ'γραψεν αμέσως έπειτα από τον θά¬ 

νατον τοΰ έπιφανοΰς αρχιεπισκόπου, θεωρείται καί χωρίς αμφιβολίαν είναι 

εν από τά αραιότερα βιογραφικά έργα τής Βυζαντινής φιλολογίας. 

Τό έγκώμιόν είς τον άγιον Δημήτριον έχει γραφή μεταξύ τοΰ 1367 καί 

τοΰ 1373, κατά τήν δευτέραν πατριαρχείαν τοΰ Φιλοθέου. Διά τον άγιον 

Δημήτριον γίνεται λόγος μόνον είς τήν αρχήν καί είς τό τέλος τοΰ έγκωμίου. 

Τό υπόλοιπον τμήμα, τό όποιον είναι καί τό μεγαλύτερον τοΰ όλου έγκωμίου, 

άναφέρεται εις δύο θέματα, από τά μεγαλύτερα τής Χριστιανικής διδασκα¬ 

λίας. Τό έν είναι ή έννοια τής αγάπης, κυρίως έπί τή βάσει τοΰ Εύαγγελι- 

στοΰ Ίωάννου, καί τό δεύτερον ή έννοια τής έκπορεύσεως τοΰ αγίου Πνεύ¬ 

ματος από μόνον τοΰ Πατρός καί δχι τοΰ Υίοΰ. Ή άνάπτυξις καί τών δύο 

αυτών θεμάτων γίνεται μέ μεγάλην άναί,υτικότητα καί τό έγκώμιόν, κατά τό 

τμήμα του αυτό, τό όποιον είναι καί τό μεγαλύτερον, δίδει τήν έντύπωσιν 

ειδικής θεολογικής διατριβής, ασχέτου προς τό κύριον θέμα — τον άγιον 

Δημήτριον. Ή συσχέτισις δμως διατυπώνεται σαφώς από τον ίδιον τον Φι- 

λόθεον είς τό τέλος τής μακράς περί αγάπης καί περί έκπορεύσεως τοΰ αγίου 

πνεύματος πραγματείας. Μέ τον αγώνα του πρώτον καί μέ τό μαρτύριόν του 

έπειτα, ό άγιος Δημήτριος ένεσάρκιυσε καί ήρμήνευσε κατά τον δέοντα 

τρόπον καί τάς δύο αύτάς αλήθειας, καί τήν αγάπην, ή οποία αποτελεί το 

κύριον μάθημα τοΰ Χριστιανισμού, καί τήν εκ τοΰ Πατρός μόνον προέλευσιν 

τοΰ αγίου Πνεύματος, ή οποία αποτελεί τήν μόνην ορθήν πίστιν. 

Τό έγκώμιόν τοΰ Φιλοθέου περιέχει καί τά συνήθη άλλα θέματα τά 

οποία συνηντήσαμεν ήδη καί είς τούς άλλους έγκοομιαστάς τοΰ αγίου Δη¬ 

μητρίου, τήν δυσκολίαν καί τήν ανάγκην νά ύμνηθή ό άγιος Δημήτριος, 

δπως έπίσης καί τό έγκώμιόν τής Θεσσαλονίκης. 'Ως μαθητής τοΰ Γρηγο¬ 

ρίου Παλαμά καί ησυχαστής μαθητεύσας είς τό "Αγιον "Ορος, ό Φιλόθεος 
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επενδύει τον λόγον του μέ ολην την γνωστήν φραστικήν διατΰπωσιν των 

Ησυχαστών του 14ου αιώνος. Επίσης έπανειλημμένως ό άγιος Δημήτριος 

παρουσιάζεται ως μιμητής τοϋ Χρίστου — ή έκτέλεσίς του ονομάζεται «χρι- 

οτομίμητος σφαγή» καί ό άγιος Δημήτριος άποκαλεΐται : «μαΰητης καί 

ζηλωτής τον Χρίστον». Είς τό τέλος του εγκωμίου ό Φιλόθεος άνακεφα- 

λαιώνει τάς απόψεις του μέ τον ακόλουθον χαρακτηρισμόν, ή υπερβολή του 

οποίου είναι σαφής : «Ταντα καί δ Δημήτριος ό καλός μιμησάμενος, δπερ 

εφην, και Σωτήρ ήμΐν καί Χριστός, ουκ όκνήσω δε είπεΐν δτι και Θεός 

και νιος Θεοΰ χρηματίσας, μετά τον πρώτον και μόνον δήλα δή σωτήρα, 

και κατά φύσιν την ψυχήν έδεόωκει». 

Τά εγκώμια, τά όποια έμελετήσαμεν έως τώρα, είναι γραμμένα είς ώρας 

ευτυχείς, έν ($ ακόμη ή Θεσσαλονίκη έξηκολούθει να είναι έλευθέρα καί ισχυρά 

πολιτεία, μέ άκμαίαν τήν οικονομικήν, τήν πολιτικήν καί τήν πνευματικήν 

της ζωήν. Τό τελευταΐον κείμενον, τό οποίον γνωρίζομεν από τήν περίοδον 

αυτήν τής ευδαιμονίας, είναι τό έγκώμιον του Φιλοθέου περί του οποίου έγέ- 

νέτο λόγος. Δέκα έτη άργότερον, από τάς άρχάς του 1388 καί πέραν, ή είκών 

άλλάσσει. Ίσχυραί δυνάμεις του Τουρκικοί) στρατού αναπτύσσονται είς ολό¬ 

κληρον τήν Θράκην καί τήν Μακεδονίαν καί αφού καταλαμβάνουν τάς Σέρρας 

φθάνουν είς τά πρόθυρα τής Θεσσαλονίκης καί αρχίζουν τακτικήν καί έπίμο- 

νον πολιορκίαν. Αί Τουρκικαί δυνάμεις φθάνουν είς τήν Θεσσαλονίκην τον 

Μάϊον του 1383. Τον Όκτώβριον του ίδιου έτους είς τήν Βασιλικήν του 

αγίου Δημητρίου ό αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Ισίδωρος Γλαβάς πλέκει 

τό έγκώμιον του αγίου, αλλά αυτήν τήν φοράν οί τόνοι οί οποίοι άκούγον- 

ται είναι τελείως διαφορετικοί από ό,τι ή σαν άλλοτε. Ό Ισίδωρος εξαιρεί 

τον άγιον Δημήτριον περισσότερον από κάθε άλλον έγκωμιαστήν είς τό 

παρελθόν. Ό Δημήτριος είναι ανώτερος καί από τον ουρανόν καί τήν γήν — 

είναι ανώτερος από τον ουρανόν διότι αί ευεργεσίαι του απλώνονται είς δλους 

καί ποτέ δέν προκαλεί συμφοράς, δπως είναι δυνατόν νά προκαλέση ό ουρα¬ 

νός. Έάν έχάνετο ό ουρανός καί έμενε μόνον ό Δημήτριος, τό κακόν δεν θά 

ήτο πολΰ, διότι είτε θά παρουσιάζετο άλλος ουρανός χάρις είς τάς ικεσίας 

τοϋ αγίου Δημητρίου, εϊτε θά έμενε μόνον ό Δημήτριος καί θά ήτο είς θέσιν 

νά προσφέρη τάς ιδίας υπηρεσίας τάς οποίας προσφέρει τώρα ό ουρανός. 

Είναι επίσης ισχυρότερος από δλα τά βότανα καί από δλας τάς τροφάς τής 
γής. 'Ο Δημήτριος είναι «α?Λος άγγελος τον Θεόν, είκών τον ορατού Θεόν», 

είναι «σχεδόν Θεός», «οΐα Θεός», «άλλος Θεός»· «ϊνα εϊπω σννελών, δσα 

μικρού και Θεός τοϊς χρήζονσι γίνεται, επειδή δι3 ών ήϋλησεν υπέρ ϋεου 

ϋεός άλλος κατηξίωται γενέσϋαι τήν χάριν». 
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Περισσότερον δμως από ολους τους άλλους ανθρώπους, ό Δημήτριος 

ήγάπησε τους Θεσσαλονικεΐς καί εδώ, είς τήν Θεσσαλονίκην έκρυψε τό σώμα 

του, δπως τό χρυσάφι είς τήν γήν, δι’ αυτό δέ καί τό χώμα τής Θεσσαλ,ονίκης 

πρέπει νά λέγεται «χρνσονν». 'Ο Δημήτριος έπροτίμησε νά μείνη εδώ καί μέ 

τήν παρουσίαν του καί μέ τό μΰρον του έβοήθησε πάντοτε τήν πόλιν καί 

τούς κατοίκους της. ΔΓ αυτό καί ή υπό τών κατοίκων τής Θεσσαλονίκης άπο- 

διδομένη είς τήν μνήμην του τιμή είναι ορθή καί δικαία — μέ τάς όλονυ- 

κτίας, τάς νηστείας, τήν φωταγωγίαν, τούς ύμνους καί τήν μεγάλην λιτανείαν, 

ή οποία είναι άναπαράστασις τής ζωής καί τοϋ μαρτυρίου τοϋ αγίου. Τον 

εορτασμόν αυτόν τον χαίρεται καί ό ίδιος ό άγιος — καί άπόδειξις τής χαράς 
του είναι αΐ χάριτες, «ών ή περίδοξος αυτή τυχονσα Θεσσαλονίκη κινδύνων 

μεν πολλΛκις ήλευϋέρωται πολύπλοκων, περιφανή δέ διαφόρους ήρατο 

τρόπαια». 

Τώρα δμως ό άγιος Δημήτριος δέν ένδιαφέρεται πλέον διά τήν πόλιν 

του — τώρα ή συρροή τών εχθρών έξω από τήν πόλιν, αί σφαγαί, αί πυρπο¬ 

λήσεις, αί φορολογίαι καί ή δουλεία, είναι άπόδειξις δτι τούς Θεσσαλονικεΐς 
«.μισεί μέν δ Θεός, άποστρέφεται δέ δ α&λητής». ’Άλλοτε, οί πρόγονοι τών 

σημερινών Θεσσαλονικέων «δικαιοσύνης άντεποιονντο, σωφροσύνην ήαπά- 

ζοντο, εύποιΐαν ώς κτήμα τι πορίσασΰαι τών αναγκαίων ετίθεντο, άλήΰειαν 

έφίλονν, διέπτνον ψευδός, υπερηφάνειαν έξώ&ουν και ταπείνωαιν άντεισέ- 

φερον». Τώρα δμως ολα είναι «αδικίας πλήρη καί άκολασίας και άσπλαγ- 

χνίας και υπερηφάνειας και δεινών άλλων, οϊς δ τής κακίας χαίρει δημιουρ¬ 

γός». ΔΓ αυτό καί ό Δημήτριος δέν ένδιαφέρεται πλέον διά τήν Θεσσαλο¬ 

νίκην — «ον κατά τών πολεμίων νυν είς εκδίκησιν ήμετέραν χωρει, παρορα 

τάς ήμετέρας δεήσεις και ίκετενόντων ονκ εισακούει, ον κάμπτεται προς 

τάς δεήσεις και τό κατά τών βαρβάρων απρόσιτον πυρ, ή λιαμπρά λέγω τον 

μάρτνρος δψις, έκρύβη διά τήν ήμετέραν άναξιότητα και <5 περί τά τρόπαια 

πρόθυμος άριστεύς, νυν, ώς είπεΐν, κα&εύδων προσώκνησε διά τήν βδελν- 

ρίαν ήμών».'Υπό τό πνεϋμα αυτό ό Ισίδωρος έγραψε καί άλλα δυο εγκώμια 

είς τον άγιον Δημήτριον καί υπό τό ίδιον πνεύμα όμιλεΐ καί ό διάδοχος 

τοϋ Ισιδώρου Γαβριήλ, είς έγκιομιαστικάς ομιλίας του, έκφωνηθείσας κατά 

τά τέλη τοϋ 14ου αιώνος. Οί Θεσσαλονικεΐς αυτοί ίεράρχαι πλέκουν τά εγκώμια 
τοϋ πολιούχου τής Θεσσαλονίκης έν δψει τών τουρκικών στρατευμάτιον, τά 

όποια δέν απειλούν μόνον τήν πόλιν τοϋ αγίου Δημητρίου, αλλά καί ολό¬ 

κληρον τήν άλλωστε μικράν πλέον καί εσωτερικώς ανίσχυρου αυτοκρατορίαν. 

Ό παλαιός υμνητικός τόνος δχι μόνον δέν ελαττώνεται, αλλά καί γίνεται 

τιάρα θερμότερος καί έντονώτερος. Ή διαφορά τών έγκιομίων αυτών τού 

τέλους τοϋ 14ου αιώνος, έν σχέσει προς τά παλαιότερα τών αρχών καί τών 

μέσων τοϋ ίδιου αιώνος, είναι δτι τώρα συνυφαίνονται μέ τά εγκώμια ήθικαί 

διδαχαί, νουθεσίαι καί άπειλαί, καί ή συνύφανσις αυτή όφείλ,εται είς τήν 
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διαπίστωσιν, οτι δ άγιος Δη μητριός δεν προστατεύει πλέον την Θεσσαλο¬ 

νίκην και είναι ενδεχόμενον νά την έγκατα?£ίψη «δια τάς αμαρτίας ημών». 

Εις τον θρήνον, τον οποίον έγραψε διά την άλωσιν τής Θεσσαλονίκης τό 

1430 δ Ιωάννης Αναγνώστης, διατυπώνει καθαρά δτι αι άμαρτίαι των 

Θεσσαλονικέων είχον πληθυνθή, δ άγιος Δη μητριός έπαυσε νά ένδιαφέρεται 

διά τήν άλλοτε ήγαπημένην του πόλιν και είσήλθον οι Τούρκοι, οι οποίοι 

έλεηλάτησαν δχι μόνον τήν Θεσσαλονίκην, αλλά καί αυτόν τον ναόν του 

αγίου Δη μητριού. Τοιουτοτρόπως, από τον Θεόδωρον Μετοχίτην έως τον 

Γαβριήλ, τά εγκώμια ύφίστανται εσωτερικήν έξέλιξιν εκ παραλλήλου προς τήν 

έξέλιξιν τής μοίρας τής Θεσσαλονίκης, καί δ θριαμβευτικός ύμνος τής αρχής 

συνδέεται βαθμιαίως μέ τήν ύπόκρουσιν των κίνδυνων τής πόλεως, διά νά 

λήξη τελικώς μέ τον θρήνον επί των ερειπίων τής Θεσσαλονίκης. 

Θά κλείσω τήν μονογραφίαν αυτήν μέ μερικάς παρατηρήσεις άναφερο- 

μένας εις τά γενικά χαρακτηριστικά των εγκωμίων τά δποΐα εΐδομεν. Από 

δσα έλέχθησαν έγινε, νομίζω, φανερόν δτι τά κείμενα αυτά, τά δποΐα έκ 

πρώτης δ'ψεως δίδουν τήν έντύπωσιν δτι είναι χωρίς περιεχόμενον, είναι, 

άντιθέτως, αξιόλογα μνημεία διά τήν πολιτικήν ιστορίαν τής Θεσσαλονίκης. 

Κάθε ένα από αυτά συνδέεται μέ τ^ν ιδιαίτερον προσωπικόν κόσμον ιδεών 

του συγγραφέως, δ δποΐος τό συνέταξε. Ούτω, δ Μετοχίτης υμνεί τον άγιον 

Δημήτριον μέσορ τής κλασσικής του παιδείας, ο Φιλόθεος καί ο Γρηγόριος 

Παλαμας μέσφ τής θεολογίας των Ησυχαστών, δ Κωνσταντίνος ’Αρμενό- 

πουλος μέσφ τής πείρας του ως ανώτατου άξιωματοΰχου τής πολιτείας τής 

Θεσσαλονίκης. Έκ παραλλήλου μέσα εις τά ίδια αυτά κείμενα είναι δυνατόν 

νά παρακολουθήσω μεν μερικάς από τάς φάσεις τής ιστορίας τής Θεσσαλονί¬ 

κης, τής ιστορίας δχι βεβαίως υπό τήν έννοιαν τής παραθέσεως απλώς χρονο¬ 

λογιών καί μεμονωμένων γεγονότων, αλλά υπό τήν έννοιαν τών γενικών 

οευμάτων ιδεών καί τής ψυχολογίας του συνολου τής πολιτείας. 

9Από τήν άποψιν αυτήν ακριβώς είναι, νομίζω, πρέπον νά ερμηνευθή 

καί δ κατά τά άλλα παράδοξος χαρακτηρισμός του αγίου ■ Δη μητριού ώς 

άλλου Θεοΰ, ως μιμητού του Χρίστου ή ώς ίσου προς τον Θεόν. Τον χαρα¬ 

κτηρισμόν αυτόν θά ίδωμεν νά τον επαναλαμβάνουν δλοι οι έγκωμιασταί του 

αγίου Δημητρίου καί είναι πολύ πρόχειρός λυσις έαν ειπωμεν οτι τούτο 

είναι απλώς ρητορική υπερβολή ή καί Βυζαντινή κενολογία. Ή έξήγησις 

τοΰ παραδόξου αυτού χαρακτηρισμού εύρίσκεται, νομίζω, εις τά δυο είδη 

τών προτύπων, τά δποΐα άπετέλεσαν τήν βάσιν τών εγκωμίων αυτών από 

τήν άποψιν τού γενικού των σχήματος καί από τήν άποψιν τού περιεχομέ¬ 

νου- Πρότυπά των, κατά τό γενικόν σχήμα τό δποΐον ακολουθούν, υπήρξαν 
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δχι αι βιογραφίαι ή τά εγκώμια αγίων τής ελληνικής ορθοδόξου γραμμα¬ 

τείας, αλλά ή αρχαία ελληνική παράδοσις τού εγκωμίου πολιτικών ή μυθι¬ 

κών ηρώων καί ιδίως ή παράδοσις ή δημιουργηθεΐσα υπό τού Τσοκράτους. 

Προκειμενού δηλαδή νά υμνήσουν τον άγιον Δημήτριον, μερικοί τουλάχι¬ 

στον έκ τών συγγραφέων αυτών, καί κυρίως δ Μετοχίτης καί δ Καβάσιλας, 

ήκολοΰθησαν περισσότερον τήν άρχαίαν παράδοσιν, παρά τήν παράδοσιν ή 

δποία εΐχε δημιουργηθή διά τών εγκωμιαστικών βιογραφιών αγίων υπό τού 

Συμεώνος τού μεταφραστού. Καί ταύτα μέν ώς προς τό γενικόν σχήμα τών 

εγκωμίων αυτών, τό δποΐον πάντως δεν ερμηνεύει τούς χαρακτηρισμούς τού 

αγίου Δημητρίου ώς Θεοΰ ή ώς μιμητού τοΰ Χριστού. Τήν έξήγησιν τών 

χαρακτηρισμών αυτών πρέπει νά τήν άναζητήσωμεν εις τό δεύτερον πρότυ¬ 

πον εγκωμίων, τό δποΐον ακολουθούν οι ύμνηταί τού αγίου Δημητρίου 

κατά τον 14ον αιώνα, εις τό πρότυπον εγκοσμίων τών Βασιλέων τού Βυζαν¬ 

τίου. «Μιμητης τον Χρίστον» καί «Χρίστομιμητής», κατά τήν βυζαντινήν 

εγκωμιαστικήν παράδοσιν καί κατά τήν βυζαντινήν γενικώς νοοτροπίαν, ήτο 

ή τουλάχιστον έπρεπε νά ήτο πάντοτε καί μόνον δ αύτοκράτιορ. Ή έ'ξαρσις 

τού αγίου Δημητρίου ώς μιμητού τού Χριστού καί γενικώτερον τό δλον 
πνεύμα τών έγκωμίων, τά δποΐα εΐδομεν, προέρχεται από τήν κυρίαν προ- 

θεσιν δλων αυτών τών έγκωμιαστών, νά παρουσιάσουν τον άγιον Δημή- 

τριον ώς ιδεώδες ήγεμόνος, ώς πρότυπον καί παράδειγμα ιδεώδους αρχηγού 

τής Χριστιανικής Οικουμένης. Οΐ έγκιομιασταί τού αγίου Δημητρίου προσ¬ 

βλέπουν εις τον "Αγιον τής Θεσσαλονίκης ώς τον ιδεώδη βασιλέα των — ώς 

αρχηγόν, δ δποΐος διά τής ζωής του — από τήν καταγωγήν τών γονέων του, 

από τήν πατρίδα του καί από τάς πράξεις του μέχρι τού θανάτου του — καί 

διά τής διδασκαλίας του ένεσάρκωσε τό ιδεώδες τοΰ ηγέτου. Καί καθώς ή 

εξαρσις αυτή τού αγίου Δημητρίου γίνεται δταν ή αυτοκρατορία πλησιάζη 

εις τό τέλος της, αισθάνεται κανείς χωρίς δυσκολίαν τον πόνον δ δποΐος τήν 

δημιουργεί. 

Ένώ ή αυτοκρατορία κλονίζεται καί έσωτερικώς καί έξωτερικώς, καί 

ενώ οΐ. αύλικοί έγκωμιασταί εις τά ανάκτορα τής Κωνσταντινουπόλειος 

υμνούν, από ύποχρέωσιν ή από καθήκον, τούς ατυχείς βασιλείς, εις τάς χεΐ- 

ρας τών οποίων διαλύεται ή αυτοκρατορία, οΐ εκλεκτότεροι έκ τών διανοου¬ 

μένων τής Θεσσαλονίκης καί τής Κωνσταντινουπόλεως διά τών έγκωμίων των 

εις τον άγιον Δημήτριον υψώνουν έν ιδεώδες πρότυπον αγίου - πολιτικού 

καί στρατιωτικού ήγεμόνος, τού μόνου ικανού νά σοόση καί τήν αυτοκρατο¬ 

ρίαν καί τούς ανθρώπους της. Ό μιμητής αυτός τού Χριστού υπήρξε, καί 

τούτο τό τονίζουν ιδιαιτέρως ολοι οΐ έγκωμιασταί, δ κατ’ εξοχήν στρατκώ- 

της καί δ κατ’ εξοχήν νικητής1 στρατιώτης υπό τήν έννοιαν, οτι έπολέμησε 

έναντίον δλων τών πειρασμών καί δλων τών κινδύνων, καί έσωτερικών καί 

εξωτερικών, καί νικητής υπό τήν έννοιαν δτι τούς συνέτριψεν δλους, εΐτε 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “Έτοί ΚΑ' 19 
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περί κίνδυνων τής ψυχής έπρόκειτο, είτε περί κίνδυνων τής πολιτείας τής 

Θεσσαλονίκης. 

ΣΗΜΕΙΩΣ1Σ. 'Η ώς άνω μονογραφία, άποτελέσασα τό κείμενον διαλέξεως δοθεί- 

σης είς την Εταιρείαν Μακεδονικών Σπουδών έν Θεσσαλονίκη την 24ην 5Οκτωβρίου 
1954, εκθέτει τούς λόγους διά τούς οποίους είναι, νομίζω, ανάγκη νά έκδοθουνκαί 
νά μελετηθούν συστηματικώς δλα τά κατά τόν δέκατον τέταρτον αιώνα συγγραφέντα 
εγκώμια τού άγιου Δημητρίου. Διά τό θέμα αυτό έχουν ήδη δημοσιευθή ύπο του 
γράφοντος αί ακόλουθοι έργασίαι : Φιλοθέου, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, 

Έγκώμιον είς τόν “Αγιον Δημήτριον, «Μακεδονικά» 2, 1953, 556 χ.8., Νικολάου 
Καβάσιλα, Προσφώνημα καί Επιγράμματα είς “Αγιον Δημήτριον, ΕΕΒΣ, 22, 195-, 

Ιγ κ.ε., Γαβριήλ Θεσσαλονίκης, 'Ομιλίαι, «Άθηνά» 57, 1953, 141 κ.ε., Ισίδωρου, 

αοχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, 'Ομιλίαι είς τάς έορτάς τού Άγιου Δημητρίου, «Ελλη¬ 

νικά», Παράρτημα 5, Θεσσαλονίκη 1954, Τά δύο προσφωνήματα είς “Αγιον Δημη- 

τριον τού Νικολάου Καβάσιλα, «Ελληνικά» 13, 1954, 337 -338. , ^ 

Έκ τών είς την παρούσαν μονογραφίαν αναλυόμενων εγκωμίων τό τού Θεόδω¬ 

ρου Μετοχίτου είναι είσέτι ανέκδοτον, δημοσιεύεται δέ προσεχώς^ μετά τών τού Νικη¬ 

φόρου Γρήγορά καί τού Συμεών μοναχού καί φιλοσόφου. Τό τού Γρηγοριου Παλαμα 
έδημοσιεύθη είς Μί^ηε, ΡΟ, 151, 536- 558, τό τού Κωνσταντίνου Άρμενοπου- 

λου είς ΕΕΒΣ 21, 1951, 145 - 162 (έκδοσις Γκίνη), τό δέ πρώτον τού Νικολάου Κα- 

βάσιλα είς Θ. Ίωάννου, Μνημεία αγιολογικά, Βενετία 1884. 67 - 114. Λογφ του 
χαρακτήρος της παρούσης μελέτης δεν έθεώρησα σκόπιμον νά προσθέσω περισσότερα 

βιβλιογραφικά στοιχεία ή άλλας παραπομπάς. 
Β. ΛΑΟΥΡΔΑΣ 

ΤΖΑΝΕ ΒΕΝΤΡΑΜΟΥ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΗΦΑΝΙΑΣ 

(άγνωστον στιχούργημα τοϋ ΙΤ' αίώνος) 

1. Γενικά. - Το υπό τόν ανωτέρω τίτλον άγνωστον μέχρι τούδε παρα- 

μειναν στιχούργημα ’, εις δεκαπεντασυλλάβου; όμοιοκατα?ιήκτους στίχους καί 

εις δημοτικήν γλώσσαν γεγραμμένον, σφζεται έν έκδόσει γενομένη έν Ένετία 

τω 1567, παρά τω Φραγκίσκφ Ραμπαζέτω, ής αντίτυπου εΰρηται παρ’ έμοί, 

άγορασθέν πρό τίνος, μετ’ άλλιον εκδόσεων καί χειρογράφων, έν παλαιοπω¬ 

λείου τής Ένετίας 2. Δεν άναφέρεται υπό του Ι-6§Τ£ηά έν τή Βίβΐίο^ταρίιίσ 

Ηεΐΐεηίςιιε, οΰτε, έφ’ όσον γνωρίζω, είναι άλλοθεν γνωστόν* πρέπει επο¬ 

μένως νά συμπεράνω, δτι δεν έγένετο άλλη έκδοσις του έργου, καί δτι τό 

παρ’ εμού κατεχόμενον είναι τό μόνον, ίσως, διασωθεν τής είρημένης έκδό- 

σεως άντίτυπον. 

Τό στιχούργημα ανήκει είς την κατηγορίαν τών ήθικοδιδακτικού χαρα¬ 

κτήρος πολυαρίθμων στιχουργημάτων, άτινα έκυκλοφόρουν ευρύτατα κατά 

τούς τελευταίους βυζαντινούς, ώς καί κατά τούς μεταβυζαντινούς αιώνας, 

ίδίςι μεταξύ τών λαϊκών τάξεων Ό συγγραφεύς παρέχει νουθεσίας κατά 

τής φιλαργυρίας καί τής απληστίας έν γένει, ακόμη δέ όμιλεΐ περί τής υπερο¬ 

ψίας, ήτις άγει είς βεβαίαν καταστροφήν καί υλικήν καί ηθικήν έξαθλίωσιν, 

ζητών καί διά παραδειγμάτων, έκ τής παλαιοτέρας ιστορίας καί τής συγχρό¬ 

νου πείρας ειλημμένων, νά απόδειξη τήν ορθότητα τών ύπ* αύτοΰ λεγομένων. 

1 Βλ. Γ. Θ. Ζώρα, “Αγνωστα κείμενα καί νέαι παραλλαγαί δημωδών έργςον 
(1. Τζάνε Βεντράμου : 'Ιστορία φιλαργυρίας μετά τής περηφάνιας, 2. Πτωχολέων, 

3. Πουλλολόγος, 4. Πωρικολόγος), Σπουδαστήριον Βυζαντινής καί Νεοελληνικής 
Φιλολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών, Άθήναι 1954, σ. 7 έπ. 

2 Γ. Θ. Ζώρα, “Αγνωστοι παραλλαγαί τού Πουλλολόγου, τού Πωρικολόγου 
καί τού Πτωχολέοντος, 'Ο Βιβλιόφιλος, Ιανουάριος - Μάρτιος 1954, σ. 83. 

3 Βιβλιογραφίαν περί τής ήΟικοδιδακτικής ποιήσείος βλ. έν Κρουμβάχερ, 

'Ιστορία τής Βυζαντηνής Λογοτεχνίας, μετάφρασις Γ. Σωτηριάδου, Έν Άθήναις 
1900, τόμ. Γ’, σ. 33 έπ., 5. Κ&ταίβίταΐείδ, ϋαε ΕεΚτβσάϊοΙιΙ Λόγοι διδακτι¬ 

κοί τοϋ πατρός προς τόν υιόν νοη ΜατΙίΟδ ΒερΙΐ3Γίΐπ&ί? 1543, Λαογραφία, τόμ. ΙΑ', 

1934, σ. 1 έπ., Γ. Θ. Ζώρα, 'Ιστορία τού Πτωχολέοντος, Κρητικά Χρονικά, 1953, 

σ. 267-295. 
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Τό τεύχος σύγκειται εξ ενός μόνου τετραδίου, σχήμ. 8ου μικρού ’ καί 

έξ οκτώ φύλλων, μέ απλήν άρίθμησιν των πρώτων φύλλων διά των λατινικών 

στοιχείων I - ΙΙΙΙ. Έπί της πρώτης σελίδος, ητις χρησιμεύει ώς έξώφυλλον, 

αναγράφεται ο τίτλος τοΰ στιχουργήματος « Ιστορία φιλαργυρίας μετά τής 

περηφάνιας», κάτωθεν δέ τούτου υπάρχει εικών παριστώσα, εντός π?ιαισίου, 

δύο αγγέλους ίσταμένους επί νεφελών καί άνέχοντας στεφάνους. "Ανωθεν 

αυτών άναγινώσκεται ή λατινική επιγραφή «Εί 3.ηίπιο οΐ οοτροπ». Κά¬ 

τωθι τέλος τής είκόνος άλ'αφέρεται ο τόπος καί δ χρόνος έκδόσεως, ως ακο¬ 

λούθως : «Ένετίησι παρά Φραγκίσκου τοΰ Ραμπαζέτου. αφξζ'». Έν τη δεύ¬ 

τερα σελίδι, κάτωθι μικράς διακοσμήσεως, επαναλαμβάνεται ό τίτλος του 

εογου ώς εν τω έξωφύλλφ, μεθ’ όν ακολουθεί το κείμενον. Εκαστη σελις 

τοΰ τεύχους περιλαμβάνει 56 στίχους, πλήν τών σελίδων 2 καί 16, έξ ών ή 

πρώτη περιλαμβάνει 20 καί ή τελευταία 12 στίχους. Μετά τό πέρας τοΰ στι¬ 

χουργήματος, έν σελίδι 16, άναγραφεται δια κεφαλαίων γραμμάτων η λεξις 

«Τέλος». 

2. *0 ουγγραφεύς. - Κατά τήν κρατούσαν συνήθειαν, καθ’ ήν οί συγ¬ 

γραφείς — δταν δεν ειχον ιδιαιτέρους λόγους, ϊνα διατηρήσωσι τήν ανωνυ¬ 

μίαν 2 — έφρόντιζον νά άποκαλύπτωσι τό όνομα, τον τοπον τής καταγωγής και 

οσα άλλα ατομικά στοιχεία ένόμιζον ότι Ινδιαφέρουν τον αναγνώστην 3, καί 

1 Αί ακριβείς διαστάσεις τοΰ τεύχους είναι 0,100x0,145. 

* Ουτω, διά λόγους ευνόητους, οί στιχουργοί *θρήνιον». Πβ. «Θρήνος τής Κων¬ 

σταντινουπόλεως» : 

Τώρα σκεπάζω τ’ όνομα και κρύβω τ’ όνομά μου, 

να μην τό ξεύρονν οί πολλοί τις ό τοιαϋτα γράψας... 

Τό όνομά μ' ού γράφω το διά τίποτις πού ξενρω. 

8 Κατά τρόπον άνάλογον παρέχουν πληροφορίας περί τής καταγωγής των καί 

άλλοι συγγραφείς εις τήν αρχήν ή τό τέλος τών έργων. Ούτως ό Κορνάρος, 

Έρωτόκριτος (έκδ. Στεφ. Ξανθουδίδου, Έν Ήρακλβίφ, 1915), στίχ. Ε, 1525 επ., 

επαναλαμβάνει άναλόγους προς τον Βεντράμον πληροφορίας : 

Κ' εκείνον όπου κόπιαοε, ας τον καληνωρίζον, 

κι ας ουμπαϋον τά σφάλματα εκείνοι, πού γνωρίζου... 

Ή γης ε βγάνει τη βοή, ό αέρας και μουγκρίζει, 

και μια βροντή ’ς τον ουρανό το' όχΰρους μου φοβερίζει, 

εκείνους τούς κακόγλωσσους, πού ψέγουν ό,τι δοϋαι 

κι άπόκει <5έν κατέχουαι τήν ’Άλφα σκιάς νά πούσι. 

Θωρώ πολλούς και πεϋνμοΰ, κ’ εχω το γροικημένα, 

νά μάϋου τις εκόπιαοε εις τ’ άπανωγραμμένα, 

κ' εγώ 0έ ϋ'ε νά κουρφευτώ, κι αγνώριστο να μ’ εχον, 

μά ϋέλω νά φανερωϋώ, κι όλοι νά με κατέχον. 

Βιτζέντζος εΐν’ ό ποιητής κ’ εις τή γενιά Κορνάρος, 

πού νά βρε&ή ακριμάτιστος, άντε τον πάρ’ ό Χάρος. 

Τζάνε Βεντράμου : Ιστορία φιλαργυρίας μετά τής περηφάνιας 

ό συγγραφεΰς τοΰ παρόντος στιχουργήματος παρέχει περί έαυτοΰ σχετικάς 

πληροφορίας εις τούς τελευταίους στίχους τής «Ιστορίας» του. Μιμούμενος 

δέ τό παράδειγμα καί άλλων ποιητών, παρακαλεΐ τούς πάντοτε αυστηρούς 

έπικριτάς, δπως φανώσιν επιεικείς, συγχωροϋντες τά τυχόν σφάλματα ή ανα¬ 

κρίβειας του 1 : 

Μά οώνει δά ώς έδεπά, άλλο δεν ϋε νά ποίσο), 

νά με γνωρίσί] παοαεις διαγράψου νά μιλήσω. 

Διά κείνους πδχουν δρεξι κακά διά νά μιλονσι, 

άνέ διαβάσουν ϊστοριά, ϋέλονν νά τήν γελοϋσι, 

εκείνους μόν’ παρεκαλώ ’ς τούτα τά ’χω γραμμένα, 

άν εϋρονν σφάλματα πολλά, άς εϊν3 συμπαϋημένα. 

Τώρα που τδ τελείωσα, ΰέλω ν’ άποκαλνψω 

πατρίδα μου καί τ’ δνομα, και τήν γενιάν νά δείξω. 

’/ι τ’ Άνάπλι, ςεύρετε λοιπόν, είναι τά γονικά μου, 

Τζάνε μέ λέσιν τ’ δνομα και τήν γενιάν Βεντράμου. 

(στίχ. 387 - 396)2. 

Κατά τάς ιδίας λοιπόν αυτοΰ μαρτυρίας, τό ό'νομα τοΰ ποιητοΰ είναι 

Τζάνες (Ιωάννης), τό έπώνυμον Βεντράμος, τόπος δέ καταγωγής τό Ναυπλιον. 

Περί τοΰ οΐκου Βεντράμου δέν κατέστη δυνατόν νά συλλέξωμεν άλλας 

ειδήσεις. Πιθανώτατα νά είναι ιταλικής καί δή καί ένετικής καταγωγής, 

αρχικής ονομασίας νοπάΓΕίηπι 3, ίσως δέ σχετικαί έ'ρευναι έν Ένετίφ βεβαιώ¬ 

σω σι τήν προέλευσιν ταύτην. 

Πλείονας ειδήσεις παρέχει ό ποιητής περί τής καταγωγής τής μητρός 

του, δμιλών περί τών οικογενειακών του περιπετειών. Γράφει : 

Πβ. επίσης Μαρίνου Φαλιέρου, Ρίμα παρηγορητική (έκδ. Γ. Θ. Ζώρα, 

Κρητικά Χρονικά, τόμ. Β', 1948), σ. 430: 

ώς έδεπά ετελειώϋηκεν ή Ρίμα τον Φαλιέρου 

τ' άφέντη τον μιο'ερ Μαρή, τοΰ παλαιόν, του γέρου (στίχ. 339-340). 

Τζάνε Κορώνα ίου, Ανδραγαθήματα Μερκούριού Μπούα (έκδ. Κ. ΣάΟ'α, 

Ελληνικά ανέκδοτα, τόμ. Α', ΆΌηνησι 1867) σ. 153 : 

εξ εμού λ'τζάνε τον Κορωναίου έγράφη κ.λ. 

1 Βλ. παραλλήλους στίχους Β. Κορνάρου, Έρωτόκριτος, ένθ·’ άν., 1537 - 

1538 : 
εκείνους τους κακόγλ.ωοοους, πού ψέγουν ό,τι δοϋοι 

κι άπόκει δέν κατέχουαι τήν νΑλφα σκιάς νά πούσι, 

2 Διά τών αυτών ακριβώς στίχων τελειώνει καί τό έτερον έργον τοΰ Βεντρά¬ 

μου, Ιστορία τών γυναικών τών καλών καί τών κακών, περί ού κατώτερο). 

3 Τό δνομα νεπάΓ&τηΐη σώζεται είς έγγραφα τής εποχής. 
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Ό πάππους μού ’τον, ξεύρετε, πού ’χεν το τόοο βίος, 

κύρις της μάννας μου ήτονε καθάριος έγνησίως. 

Τούτο το βίος έχάϋηκε εκ το δικό μας σπίτι, 

ξανάστροφα τη γύρισε τύχης τη ρόδα τούτη. 

(στίχ. 335 - 338). 

'() πάππος του, τον όποιον άναφέρει δ ποιητής μας : 

3Σ τ' 'Λνάπλι ήτον πλούσιος, σε βίος πολλ.ά μεγάλος, 

εις τον Μοοέα δε βρίσκετον ώσάν εκείνον άλλος. 

Κνρ Μανοηλ είχε άνομα, Μουρμούρης ή γενιά τον’ 

από τον Μπούα ήτονε γένος ή άρχόντιοσά τον. 

(οτίχ. 259 - 262). ■ 

Ή οικογένεια Μουρμούρη ή Μόρμορη ήτο γνωστή έν Νανπλίφ έξ 

αυτή; δέ ανεδείχθησαν επιφανή μέλη, ώς ό Νικόλαος Μόρμορης, άκμάσας τό 

δεύτερον ήμισυ του ιςτ' αΐώνος * και διακρίνεις ως εκκλησιαστικός συγγρα- 

φεΰς, καί ό Μανόλης Μόρμορης, «άνήρ γενναίος και εις ακρον γνώστης 

πασών των κατά την “Ηπειρον επικαίρων δέσεων», όστις, μετά τήν αποχω- 

ρησιν των Ενετών Ικ Ναυπλίου τφ 1540, ταχθείς υπό τάς σημαίας του 

£ Αγίου Μάρκου, ήγωνίσθη εις διαφόρους μάχας παρά τό πλευρόν των Ενε¬ 

τών καί «ιδίως υπό τον Σεβαστόν Ρενιέρην κατά τήν κατάκτησιν του Σοπω- 

του εν Ήπείρφ έν ετει 1570, καθ’ ήν καί μεγάλως διεκρίθη άνδραγαθήσας1 

πλήν βραδΰτερον ήττηθείς έπί κεφαλής τών κατοίκων του Σοπωτοΰ ηχμαλω- 

τίσδη υπό τοΰ Βέη τής Αλγερίας Ούλούτς - Άλή, τοΰ οποίου ολοκληρον 

σώμα, εν οίς καί τον διάσημον Κρήτα άρνησίθρησκον Χασάν Βάφον, είχε ( 

κατασφάξει άρτίως δ τοΰ Μανόλη αδελφός Γεόίργιος Μορμορης» 3. | 

Ό πάππος τοΰ ποιητοΰ μας, Μανόλης Μουρμούρης4, είχε λάβει σΰζυγον 

έκ τοΰ Πελοποννησιακοΰ κλάδου τοΰ οΐκου τών Μποΰα : 

από τον Μπούα ητονε γένος ή αρχόντισσά του. 

(στίχ. 262). 

' Τό ονομα άπαντα καί έν Κρήτη, όπου γνωστός, συν τοΐς αλλοις, είναι καί 
ό έκ Χανίων καταγόμενος έπιφανής ρήτωρ καί δικηγόρος Ιωάννης Μουρμούρης η ι 

Μόρμορης, εί; τον όποιον ό Χορτάτζης άφιέρώνει τήν τραγωδίαν του ’Ερωφίλην. 

? Πβ. Μ. V ο £ β 1 π η (I V. Ο » τ ά 11ι α α 5 β η, Πιε μπουΐιίδοΐιοη δοΐιτβί- 

όοΓ ιΐβδ ΜΙΙΙοΙαΙΙσεδ ιιηά άοτ Κεηπίδκ&ηοο, Κοίρ/.ΐκ 1969, π· 953 καί Μ. Λ α μ- 

πρυνίδου, 'Η Ναυπλία, έκδ Β', Άθηναι 1950, σ. 90. 

5 Μ. Λα μ πρυνίδου, 'Η Ναυπλία, ένθ’ άν., σ. 90-91. 

4 Είς τήν αυτήν οικογένειαν ανήκουν καί άλλοι διαπρεπείς λόγιοι, ως ύ Ιωάν¬ 

νης των Μουρμουρέων ό έκ Ναυπλίας πόλεως (νομοί - (»αι<3ΐΙ)ίΐυ«οη, ένΟ άν., ^ 

σ. 1801,6 Κυονήλιος ύ Χαυπλιεΰς τών Μουρμουρέων υιός ’Λνδρέου (νομοί - ΟβΓίΚ- 

Ιι&ιΐδοπ, ένθ’ άν., ο. 233 - 234), κ.ά. 
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'Ως γνωστόν, δ Μαυρίκιος Μποΰας Σγουρός, Δεσπότης Αρτης, Ιωαν- 

νίνων καί ’ Αγγελοκάστρου, άρχομένου τοΰ ιε' αίώνος, μετωκησεν είς Ναυ¬ 

πλίου, ένθα άνεδείχθη εντός βραχέος χρονικού διαστήματος Έκ τής οικο¬ 

γένειας ταΰτης κατάγονται πολλοί ένδοξοι πολεμισταί, μεταξύ δε τούτων καί 

δ ένδοξος ήρως Μερκούριος Μποΰας, «Βε οαρίίαίη §τεο Μεταιπο», οστις, 

άναχωρήσας οίκογενειακώς είς Ευρώπην μετά τήν υπό τών Ενετών παρά- 

δοσιν τοΰ Ναυπλίου είς τούς Τούρκους, διεκρίθη είς διαφόρους^ εκστρα¬ 

τείας, τέλος δέ, έν μέσφ μεγάλων τιμών, άπέθανε μεταξύ τών ετών 

1550 - 1560 έν 'Γριβίζω. Τάς επιτυχίας τοΰ ήρωος εξύμνησαν πολλοί 

Ιταλοί ποιηταί, σύν τοΐς αλλοις δέ καί ό Ζακύνθιος Ίζανες Κορωναΐος, 

οστις άφιέρωσεν είς αυτόν μακρόν στιχούργημα, γνωστόν υπό τον τίτλον 

«Ανδραγαθήματα Μερκούριού Μπούα» 2. Οί επόμενοι στίχοι τοΰ ποιήμα¬ 

τος τούτου, μαρτυρούν τήν έκ τής οικογένειας τών Μπουα τής Ηπείρου 

καταγωγήν: 

Καί οπού ’χε τ’ Άγγελόκαστρον Δεσπότης κνρ Μονρίκης, 

από τό αίμα εκείνον, δύο μόνον ευρίσκεις- 

άπ’ αντονς όπου πήγασι στ Άν&πλι σάς τό μνέγω 

δύο μόνοι ενρίσκονται, τούτοι όπου σου λέγω: 

Αύθέντης ό Μερκούριος εναι κι δ αδελφός του, 

άπό μητέρος καί πατρός γνήσιος έδικός τον ·. 

Έκ τοΰ γάμου τοΰ μνημονευθέντος Μανόλη Μούρμουρη καί τής Μπούα 4 

έγεννήθησαν πέντε τέκνα, δύο υιοί καί τρείς θυγατέρες. Οΐ δύο υιοί, έλθόν- 

τες είς ρήξιν προς τον Ενετόν καστελλάνον, έγένοντο αιτία όπως ή οικογέ¬ 

νεια εγκατάλειψη τό Ναύπλιον καί μετοικήση είς τον Πόρον, ένθα — κατά 

τάς πληροφορίας πάντοτε τοΰ ποιητοΰ 6 ταχέως κατωρθωσε να απόκτηση 

καί πάλιν μεγάλας έκτάσεις γης. Τεσσαράκοντα τέσσαρα όμως έτη βραδύτε- 

ρον, έπελθόντος τοΰ Βαγιαζήτ τοΰ Β', ή οικογένεια ύπέστη φοβέρας κατα- 

στροφάς καί απώλεσεν όλην τήν περιουσίαν. Έκ τών ανωτέρω δυνάμεθα νά 

συμπεράνωμεν ότι τά ίστορηθέντα γεγονότα ταΰτα συνέβησαν έν έτει 1456, 

1 Λεπτομερείς ειδήσεις περί τής οικογένειας τών Μπούα, τής μετοικήσεις ει·9 

Πελοπόννησον καί της περαιτέρω έξελίξεως βλ. έν Κ. Σάθα, Ελληνικά ανέκδοτα, 

ένθ’ άν., Εισαγωγή. ( / 
2 Τζάνε Κορωναίου, 1 Ανδραγαθήματα Μερκούριού Μπούα, έκδ. Κ. 

Σάθα, Ελληνικά ανέκδοτα, ένθ’ άν., σ. 1 -153. 
3 Τζάνε Κορωναίου, Ανδραγαθήματα Μερκούριού Μπούα, ένθ’ αν., σ. 7. 

4 Δυσχερές νά καθορισθή μετ' ακρίβειας τίνος Μπούα κόρη ήτο ή σύζυγος 

τοΰ Μανόλη Μούρμουρη. 

6 Βλ. στίχ. 309 έπ. 
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δτε αρμοστής του Ναυπλίου ήτο ό Μάριος Δέ Πεζάρος ι. Μία των τριών 

θυγατέρων του Μουρμούρη, συζευχθεΐσα τον Βεντράμον, ύπήρξεν ή μήτηρ 

τοΰ ποιητοϋ μας. 

Έκ τής άφηγήσεως πληροφορούμεθα ακόμη, δτι ό τελευταίος οΰτος έπε- 

σκέφθη διάφορα εμπορικά κέντρα τής Μεσογείου, ως την Ένετίαν, Κέρκυ¬ 

ραν, Κρήτην, Χίον κλ., δπου καί έγνώρισε πρόσωπα — κατά κανόνα εμπο¬ 

ρευόμενους — των οποίων αναφέρει την ιστορίαν. Τδ γεγονός τούτο μάς 

πείθει δτι καί ό ποιητής μας ήσχολεΐτο κυρίως περί τό έμπόριον, δεν απο¬ 

κλείεται δέ νά ήτο καί ναυτικός. Τό περιεχόμενον τοΰ στιχουργήματος εξ 

άλλου μαρτυρεί περιωρισμένην γενικήν μόρφωσιν, δεν ελλείπουν δέ πολλά- 

κις αναχρονισμοί, άνακρίβειαι καί συγχύσεις, όφειλόμεναι ΐσως, τουλάχιστον 

εν μέρει, εις τάς χρησιμοποιηΟείσας ώς πρότυπα πηγάς. Ή συχνή χρήσις 

ιταλικών όρων ώς καί κυρίων ονομάτων μαρτυρεί τέλος εύρεΐαν γνωριμίαν 

τής ιταλικής γλώσσης, τήν ΰπόθεσιν δέ ταΰτην ενισχύει καί ή πληροφορία 

περί επανειλημμένων ταξιδίων του εις Ένετίαν. 

Γνωρίζομεν ακόμη ό'τι ό αυτός στιχουργός συνέγραψε καί άλλο ποίημα 

εις δεκαπεντασυλλάβους όμοιοκαταλήκτους στίχους, ήθικοδιδακτικοΰ επίσης 

περιεχομένου, έκδοθέν έν Ένετίμ, υπό τον τίτλον «Ιστορία των γυναικών 

των καλών καί τών κακών», τοΰ οποίου σώζεται έν μόνον άντίτυπον εν τή 

Βιβλιοθήκη τοΰ Μονάχου. Τό στιχούργημα τοΰτο δέν έχει είσέτι μελετηθή, 

αί μόναι δέ περί αΰτοΰ γνωσταί πληροφορίαι είναι αί παρεχόμεναι υπό τοΰ 

Ι,€£Γ3ηά : «Ιστορία τών γυναικών τών καλών καί τών κακών. (Α Ια ίίπ). 

Ιιι νΐπβζία ρβΓ ΡίοίΓΟ άο Νίοοίίηί άα 3α6ίο, ζά ίδίαηίία άε ηιοδδΟΓ Όά- 

ηιίαη άε δαηία Ματία Νε ΓΑπηο άεΐ δί^ηοτε ΜϋΧΙνΙΧ. Ρβΐΐί: ίη 8° 

άε 8£ί. ηοη οΐιίίίτέδ, επ ιιη εαΐάετ 5ί§·πέ Α, 22 Ιί&ηεδ α Ια ρα§;ε ρΐείπε. 

διιτ 1ε ίίίτε Ια Κοαίηε, ανεε Ιεδ ηιοϋδ Άνδρέου α ^αιιεΚε, εΐ Κουνάδου 

α άτοΐίε. Τε ροέιηε εοπιηιεηεε αα V0 άα Βίτε; ίΐ δε οοπιροδε άε 14Β 

άίδΗςτιεδ άίνΐδέδ εη ίτοΐδ ραηίεδ. νοίεί Ιεδ θεηχ άεππετδ νεΓδ: *κ ’τ 

Άνάπλι ξεΰρετε λοιπόν είναι τά γονικά μου, Τζάνε μέ λέσι τώνομα καί τήν 

γενειά Βεντράμου. Οε ροέπιε εί δοπ αιιίειίΓ, θεαπ νεπίταπιοδ, άε Ναα- 

ρΐίε έΐαίεηί άεηιειίΓέδ ]αδςιι,α εε ]οιιγ οοηιρίέΐεηιοηί: ίπεοηηιΐδ. ΒΐΤ>Ιίο- 

ΐΐιέςυε το^αίε άε Μαηίεΐι Ρ.Ο. τεΐ. 1980. δειιΐ εχεπιρΙαίΓε εοηηιι» 8. 

Ό Βεντράμος είναι, λοιπόν, ο συγγραφεΰς δυο διδακτικών στιχουργη¬ 

μάτων, έξ ών τό πρώτον έκ στίχων 296 έξεδόθη τφ 1549, τό δέ δεύτερον 

1 'Ο Μάριος Δέ Πεζάρος διετέλεσεν *Αρμοστής τοΰ Ναυπλίου κατά τά έτη 
1456- 1459. Δέν αποκλείεται δμως ό άναφερόμενος Αρμοστής νά ήτο ό Βερνάρδος 

Μάρκελλος {1454- 1456). 

3 Ετη. ΒίόΙΐο^ΓαρΗΐε Ηεΐΐέηίριιε κ.λ. αιι Χνε εί: XVI© εϊέ- 

οΐεε, τόμ. Α', σ. 282. 
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έκ στίχων 896 τώ 1567. Δέν αποκλείεται βεβαίως νά έγραψε καί άλλα, άπο- 

λεσθέντα ή σωζόμενα ακόμη άγνωστα, εις ιδιωτικάς ή δημοσίας βιβλιοθήκας *. 

Ό στιχουργός μας δέν ανήκει εις τήν χορείαν τών μεγάλων ποιητών, 

παρουσιάζει έν τοΰτοις σημαντικόν ενδιαφέρον, άν λάβωμεν ύπ’ όψιν τήν 

εποχήν καθ’ ήν έ'ζησεν, ώς καί τό γεγονός ότι οΰτος άνεδείχθη εις περιοχήν, 

εις τήν οποίαν ή καλλιέργεια τών γραμμάτων καί ή θεραπεία τών μουσών 

ήτο σχεδόν ανύπαρκτος καί ότι παρέχει πολλάς πληροφορίας περί προσώπων 

καί πραγμάτων τής εποχής του, περί τών οποίων δέν εΐχομεν άλλας ειδήσεις. 

3. Τό περιεχόμενον. -Ή «Ιστορία φιλαργυρίας μετά τής περηφά¬ 

νιας» ανήκει, ώς ήδη έλέχθη, εις τήν κατηγορίαν τής ήθικοδιδακτικής ποιή- 

σεως καί δΰναται νά διαιρεθή εις τρία μέρη, ήτοι τήν εισαγωγήν, τήν κυ¬ 

ρίως άφήγησιν καί τον επίλογον. 

α') Έν τή εισαγωγή (στίχ. 1 - 10), δ ποιητής, ακολουθών τό παράδειγμα 

καί άλλων ποιητών, εξηγεί τούς λόγους, οίτινες τον ώθησαν εις τήν συγγρα¬ 

φήν τοΰ έργου του, δηλ. τήν επιθυμίαν του νά απόδειξη τό ευμετάβλητου 

καί τό άβέβαιον τής τύχης. Ή τύχη ομοιάζει προς τροχόν, ο στις, έν διαρκεϊ 

κινήσει ευρισκόμενος, αναβιβάζει καί καταβιβάζει ανθρώπους καί έθνη 1 2 3. 

1 Πβ. καί Ή λ. Βουτιερίδη, “Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, τόμ. 

Β', ’Αθήναι 1927, σ. 141 - 142 : «Μή έ'χοντες ύπ’ όψιν ένεκα της σπανιότητός του, 

άντίτυπον τοΰ ποιήματος τοΰ Τζάνε Βεντράμου: “Ιστορία τών γυναικών τών 
καλών καί τών κακών, άναφέρομεν αυτό ενταύθα χωρίς νά δυνάμεθα νά προσθέ- 

σωμεν άλλο τι περί τούτου ή ότι άποτελεΐται από 148 δίστιχα. Παραθέτω ώς δεί¬ 

γμα τοΰ λεκτικού του δύο άναδημοσιευθέντας στίχους, διά τών όποιων ό ποιητής 

φανερώνει τήν καταγωγήν του : 

’κ τ’ Άνάπλι ξενρειε λοιπόν είναι τά γονικά μου, 

Τζάνε με λέσι τ’ ονομα και τη γενειά Βεντράμου». 

3 Κατά τρόπον άνάλογον άρχονται καί άλλα ποιήματα τής εποχής. Γράφει σχε- 

τικώς ό Ξανθουδίδης (’Ερωτόκριτος, ενθ’ άν., σ. 378-379): «Είναι κοινός τόπος 
της μεσαίων, καί τής νέας “Ελλ. ποιήσεως ό βίος τοΰ ανθρώπου νά είκονίζεται μέ 
τροχόν (κύκλον, τροχίλι) τής Τύχης ή τοΰ Χρόνου αενάως περιστρεφόμενον καί άνυ- 

ψοΰντα αυτόν εις τήν ευτυχίαν ή καταβιβάζοντα είς τήν δυστυχίαν. “Η ιδέα έχει 
τήν αρχήν της άπό τής άρχαιότητος, μάλιστα από τής ρωμαϊκής εποχής, ότε ομοίως 
ό τροχός καί ή σφαίρα ήσαν προς τοΐς άλλοις σύμβολα τής Τύχης (ΚοΓίαηϋ) καί ό 
κύριος χαρακτήρ τής Θεάς ήτο ή αστάθεια καί τό εόμετάβολον αύτής. "Απειρα είναι 
τά παραδείγματα έν τή μεσαίων. 'Ελλ. ποιήσει καί δή τή Κρητική, όπου άναφέ- 

ρεται ό τροχός τής τύχης». Ό Ξανθουδίδης αναφέρει καί παραδείγματα έκ τών 
έξης ποιημάτων: Σαχλίκης Γ', 9, Ζήνων Β', 98 καί Ε', 191, ’Ερωφίλη Α', 557 έξ. 

καί Α', 579-580, Διγενής "Ανδρου, στ. 4391, Ξενιτεία, στ. 431 - 433, Άλψάβητος 
κατανυκτικός, στ. 14-15, Βελισσάριος Γ', 232-233, ’Ερουτόκριτος, Α', 1-2 καί Δ', 

618 - 619 κλ. 
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Ένεκα τοΰτου ό -θνητός δεν πρέπει νά έπαίρεται διά τά τυχόν πλοΰτη καί 
τάς πρόσκαιρους επιτυχίας του, διότι είναι άγνωστον οποία τύχη τον αναμέ¬ 

νει την επαύριον. 

β') Ή κυρίως άφήγησις (στίχ. 11 — 382) περιλαμβάνει σειράν μαρτυριών, 

δι’ ών ο ποιητής προτίθεται νά απόδειξη την αλήθειαν των ανωτέρω. Τάς 
μαρτυρίας ταΰτας διαιρεί εις δΰο κατηγορίας, ήτοι τάς παλαιοτέρας, γνω- 

στάς εκ τής αρχαίας ιστορίας, καί τάς νεωτέρας, δσας ό ποιητής γνωρίζει 
απ’ ευθείας, εξ ιδίας καί αμέσου πείρας. Εις τάς πρώτας ανήκουν τά εξής 
επεισόδια: 1) του Κροίσου (στίχ. 11-82), 2) τοΰ Κόρου (στίχ. 83-112), 

3) του Πτολεμαίου (στίχ. 113- 126), 4) τοΰ Ψαμμητίχου (στίχ. 127-210), 

δ) τοΰ Ταρκυνίου (στίχ. 211 -244) '. 

Μετά τάς μαρτυρίας τής άρχαιότητος, ό συγγραφεύς μεταβαίνει εις τούς 
νεωτέρους χρόνους διά των στίχων: 

μά οώνει δά ώς έδαπά, τις παλαιούς ν1 2 3 άφήσω, 

και τά είδα με τά μάτια μου ϋέλω νά σάς αρχίσω. 

(στίχ. 24ό - 246). 

Έκ τής νεωτέρας ταύτης εποχής ό Βεντράμος άφηγεΐται επεισόδια έπι- 

συμβάντα είς συγγενείς καί γνωστούς του, τονίζει δέ επανειλημμένος ότι έχει 
άμεσον περί αυτών γνώσιν. Είναι δέ ταΰτα τά εξής: 1) τοΰ Κρητός Κορέση 
(στίχ. 247-258), 2) τοΰ Ικ Ναυπλίου παππού του Μουρμούρη (στίχ. 259- 

338), 3) διαφόρων γνωστών του έκ Μονεμβασίας, Ζακύνθου, Κεφα?ώηνίας, 

Κέρκυρας, Χίου (στίχ. 339-354), 4) τοΰ ένΈνετία Μπερνάρδη (στίχ. 355- 

366) καί 5) τοΰ επίσης έν Ένετία Κουρκουμέλη (στίχ. 367 - 382) ?. 

γ') Έν τω έπιλόγιρ (στίχ. 383-396) ό ποιητής νουθετεί τούς άναγνώ- 

στας του δπως, παραδειγματιζόμενοι έκ των μνημονευθέντων παραδειγμάτων, 

μή έπαίρωνται διά τάς τιμάς καί τά πλούτη των, αλλά κάμνωσιν αγαθοερ¬ 

γίας προς σωτηρίαν τής -ψυχής των. Τέλος, παρέχει πληροφορίας περί τής 
καταγωγής του καί παρακαλεΐ νά τοΰ συγχωρηθώσι τυχόν σφάλματα τοΰ στι¬ 

χουργήματος. 

4. Η γλώβαα καϊ τό μέτρον. — Γλώσσα τοΰ στιχουργήματος είναι ή 
δημοτική, μή άπηλλαγμένη όμως καί λογίων στοιχείων καί μέ σημαντικήν 

1 °0 Βεντράμος περιπίπτει εις αναχρονισμούς, ώς τήν μνείαν τοΰ Θεοΰ καί τής 
Παναγίας κατά τούς προχριστιανικούς χρόνους (στίχ. 182), εις ανακρίβειας, ώς την 
υπό της Σεμιράμιδος εξολόαίρευσιν τοΰ Κόρου (στίχ. 99 έπ.), καί είς συγχύσεις, ώς τήν 
άντικατάστασιν τοΰ τυράννου Πολυκράτους διά τοΰ Ψαμμητίχου (στίχ. 127 έπ.) κλ. 

2 Περί των άναφερομενων συγχρόνων τοΰ ποιητοΰ προσώπων έλπίζομεν πλείο- 
νας ειδήσεις νά συγκεντρώσωμεν είς μεταγενεστέραν μελέτην. 
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χρήσιν λέξεων ξενικής καταγωγής, ώς αρμάδα, άρματα, αρματώνω, γαλούνι, 

γαρμπής, δουκάτο, ίμπερατώρ, καβαλλιέρης, καβαλλικεΰω, καβελλάρος, κάβο, 

κάμερα, καράτο, καστελλάνος, καστέλλο, κάστρο, μαγαζί, μαϊνάρω, μανιτσέλλο, 

μανίφικο, μαντάτο, μεσσέρ, μισέρ, μισσεύω, μόλος, μοσκάτο, μούλα, μουλάρι, 

μπάγκο, μπόσκο, όρδινία, όρδινιάζω, παλάτι, πόρτα, ποσκάδα, πουνιαλιά, 

πουνιάλο, ρήγας, ρήγισσα, ριζικόν, ρόδα, ροΰχα, σκαρογάϊτα, σκυράτζα, 

σοβρακόμης, σπίτιν, στάβλος, στράτα, τζιντιλόμος, τραμποΰτο, τριτζαρόλι, 

φαμελία, φαρίν, φόρο, φοΰντο, φουρκίζω '. 
Πλήρης όμως μελέτη περί τής γλώσσης τοΰ Βεντράμου θά καταστή δυ¬ 

νατή μόνον μετά τήν δημοσίευσιν καί τοΰ ετέρου έργου αύτοΰ «Τστορία 
των γυναικών τών καλών καί των κακών». 

"Οσον αφορά είς τήν μετρικήν, ό ποιητής στιχουργεΐ μετ5 εύχερείας, 

χρησιμοποιών πάντοτε τό επικρατούν μέτρον τοΰ δεκαπεντασυλλάβου ομοιο- 

καταλήκτου' συχνάκις κάμνει χρήσιν συνιζήσεων καί διασκελισμών 2. 'Υπάρ- 

χουν έν τοΰτοις καί πολλά σφάλματα μετρικής 8 καί ομοιοκαταληξίας ή τινά 
τών οποίων ήτο δυνατόν εύχερώς νά άποφευχθώσι ε, δεν αποκλείεται δε νά 
όφείλωνται έν πολλοΐς είς τον τυπογράφον. 

5. χρονολογίαις. - Ή «Τστορία φίλαργυρίας» έξεδόθη τφ 1567. 

Πότε δμως έγράφη ακριβώς δεν γνωρίζομεν. 'Ο συγγραφεύς αναφέρει ούχί 
ώς πρόσφατον τήν κατά τής Μεθώνης, Κοριονης καί Ναυπλίου, έν έτει 1500, 

γενομένην έπιδρομήν τοΰ Σουλτάνου Βαγιαζήτ τοΰ Β'", επομένως τό στι¬ 

χούργημά του έγράφη έτη τινά βραδύτερον, καί πάντως ούχί ένωρίτερον τοΰ 
1520. Είς τον καθορισμόν δμως τής έποχής τής συγγραφής Θά βοηθήση ή 
περί τών άναφερομένων προσώπων έρευνα, τήν οποίαν έλπίζομεν νά συμπλη¬ 

ρώσω μεν εις ιδιαιτέραν μελέτην. 
Γ. Θ. ΖΩΡΑΣ 

1 Βλ. επίσης καί κύριά τινα ονόματα έκ τής ιταλικής, ώς Κορφοί, Λουγρέτζα, 

Τζάντε, κλ. 
2 Ούτως οί στίχ. 29 -30, 31 - 32, 203 -204, 253 -254, 279- 280, 287-288 κλ. 
3 Ούτως οί στίχ." 3, 5, 121, 209, 254, 261, 267, 280, 300, 301, 320, κλ. 
4 Ούτως οί στίχ. 45 - 46, 105 -106, 201 - 202, 241 - 242, 249 - 250, 295 - 296, 

317 - 318, 387 - 338, 341 - 342, 349 - 350, 355 - 356, 363 - 364, 393 - 394 κλ. 
5 Ούτως οί στίχ. 7 -8, 55- 56, 57- 58, 221 -222, 347 - 348, 303 -304 κλ. 
0 Πβ. στίχ. 315 έπ. 
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φ. ιν ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΙΑΑΡΓΥΡΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΗΦΑΝΙΑΣ 

Με λογισμόν έβάλϋηκα ’ς τή ρόδα τούτη απάνω 

τ’ ασύστατό της εργατα νά σάς άναΰιβάνω. 

'Η ρόδα τύχης κράζεται, τον κόσμο ολον γυρίζει, 

άνθρωπος δεν εϋρίακεται ποτέ νά την δρίζη. 

ο 3ΤΙ όσοι μετ’ αυτή έπλούτησαν και νψώϋησαν περισσά, 

’κ τό βίος έξεπέσασιν, κ’ νοτερά διακονήσα. 

Λοιπόν, εσείς πού εύρίσκεστε την σήμερον ’ς τά πλοντη, 

ορθώσετε τον νουν καλά, Ιδέτε την ρόδα τούτη. 

’Σ τούτο σάς δίδω θύμησιν, ώς για παραγγελία 

10 βασίλεια ξεπέσααιν δκ την φιλαργυρία. 

Ξεύρετε, ό Κροϊσος βασιλεύς μέγας ήτον Ασίας, 

τήν αυθεντία τον έχασε εκ τής φιλ.αργυρίας, 

’κ τό πλούτος και περηφανιά. Σοφόν τό Σόλο κράζει, 

και δείχνει του τό βίος του. Ώς τό εϊδε αναστενάζει. 

15 Λέγει τον ό Κροϊσος: «Λεν μιλεΐς; δεν μου τιμάς τό βίος; 

πέ μου άλλος ά βρίσκεται ώσάν έμέν ομοίως 

σέ τύχη κ’ εις τό ριζικό που τρέχει εις έμένα' 

έσύ θές ξεύρεις νά μου πής, σοφέ, πού ’σαι ’κ τά ξένα». 

’Απιλογήθη κ’ είπε τον : «Τό βίος σου δεν αξίζει 

20 μήτε ή βασιλεία σον ’τι δ Θεός αυτά ορίζει. 

φ. 2γ Αύτεΐνα δλα δείχνουσι ’ς τό τέλος τί άξίζου, 

διατι δεν είναι βέβαια* οι χρόνοι τ’ άφανίζον. 

Και θύμου, Κροΐσο βασιλεύ, διά τήν φιλαργνριά σον 

ίλές χάσει τό βασίλειον μετά τήν φαμελιά σον». 

2ο ’Άλλο ονδέν τού σύντνχε' μά μίσσεψε ’ς τήν ώρα, 

κ’ έστράφην εις τό σπίτιν τον, {’ς των Ά)θηνών τήν χώρα. 

Τότε ό Κροϊσος βασιλεύς κράζει θεόν ’Απόλλο- 

λέγει του: «Πώς νά πορευτώ ’ς λόγο σοφού τού Ιόλο; 

Διατι εγώ έβουλήθηκα νά πάγω καταπάνω 

30 τού βασιλέως Κύρωνος, σκλάβο νά τόνε βάνω». 

’ Απιλογήθη κ’ είπε τον : «’Ανέν και σν περάσης 

αυτόν τον ”Αλυ ποταμόν, βασίλ-ειον χαλ.άσεις». 

Απόλλωνος δεν ήκονσεν, μηδέ σοφού τού Σάλον, 

3 κόσμον δ αντην 8 τούτην 
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μόνο φουσσάτο φοβερό έποισε, μέγα στόλον. 

35 Τής όόρας ’ς μιόν έκίνησεν μ’ δλον του τό φονσσάτον, 

άποκρισάριν επεψεν ’ς τον Κνρον μέ μαντάτον. 

’Σ τον Κύρον μόνον πδσωσε όμηρός τον γονατίζει, 

και τό χρυσόβονλλ.ο χαρτί ’ς τό χέρι του τό ’γγίζει. 

Ώς τό ’πιασε δ βασιλ.εύς, τής ώρας τό διαβάζει, 

40 εις μιόν εκαβαλλίκεψεν, τις χώρες τον όρδινιάζει. 

Πολύ φουσσάτο έμάζωξε, φεύγει, δείχνει ’φοβάτο' 

ό Κροϊσος σύντομό ’φτασεν μετά χοντρό φουσσάτο. 

Κ’ ηνρε τές χώρες μοναχές" όλες τές περιορίζει, 

αφέντες ’ς αυτές εβαλ.ε, ’ς τή χώρα τον γυρίζει. 

45 ’Σ τήν επαρχία τον έσωσε, όλ.ους τούς λ,ευθερώνει, 

οι στρατιώτες μίσσεψαν, αφύλακτος διαμένει. 

Τότες δ Κύρος βασιλεύς, μ’ δλα του τά φονσσάτα, 

’ς τον Κροΐσο στρέφει μέ ϋυμόν, άρχίνησε τήν στράτα. 

φ. 2ν ’Επήγε και τον ηύρηκε Κροϊσον τον βασιλέα, 

50 ’ς τήν χώρα του τον επιασε, δίχως καμμιάν μαλέα. 

Σκλάβους δλους τούς εκαμε, πού ’σα ’ς τήν επαρχία του, 

τον Κροϊσον μπρος του φέρασιν, μ’ δλη τήν φαμελιά του. 

’Ορίζει, κόφτουν τά πα{ι)διά, τήν ρήγισσα μπροστά τον 

τότε τον Κροϊσον (δέσ)ασιν χέρια πιοτάγκωνά του. 

55 ΓΟρίζει δ Κύρος καϊ άφτουσιν φωτιά πολλά μεγάλη, 

χάρκωμα πιστομίσασι, απάνω )’ά τον βάλη. 

’Σ τό χάρκωμα τον κάτζασι, γυμνόν ν’ άναλιγώση 

όκ τήν φιλαργυρία του και ακρίβειαν τήν τόση. 

Τον καβαλιέρη τον εβαλε νά βλέπη, ν’ άφονγκράται, 

60 ά βλαστημά ’ς τό πάϋος τον ή άν παραπονάται. 

’Άλλο αυτός δεν ήκαμνεν, μόνον αναστενάζει, 

σοφού Σόλου άφώναζε, καϊ Σόλου πάντα κράζει. 

Ό καβαλιέρης εστρεψεν ’ς τον βασιλέα τον Κνρον, 

ηνρεν τον πού κατάντησαν πολύς λαός τό γϋρον. 

65 Εϊπεν του : «Αφέντη βασιλιά, άλλο δεν άφωνάζει, 

μόνο τό Σόλω τό σοφό συχνά εκείνον κράζει». 

'Ορίζει ’ς μιόν δ βασιλεύς ’κ τή ’στιά νά τον έβγάλονν, 

άλλο νά μήν τού κάμουσιν, όμπρός του νά τον βάλωυν. 

Ώ καβαλιέρης στράφηκε τής ώρας, κ’ εβγάλε τον, 

70 πιστάγκωνα ’ς τον βασιλιά όμπρός τον ήφερέ τον. 

Λέγει του ό Κύρος: «’Πέ μου το, τί είναι ή βλασφημία, 

48 ατό 56 βάνη 57 νανα).ογώοιν 58 τόσην 
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ηον λέγεις ’ς τό μαρτύριο, Σόλο, Σόλο, με βία;». 

Άπιλογήϋη κ3 είπε τον τον Σόλου την σοφία, 

πού τον είπε βίος και βασιλεία ’ς τό τέλος κάμνει χρεία. 

75 «Έγώ δεν τον άφγκρονστηκα όκ την φιλαργυρία, 

και δία τ’ εκείνο έπεσα ’ς τούτη την συντέλεια- 

φ.3^ που αν ήθ(ελ)α τον άφγκραστή έγώ νά ’χα ξοδιάσει, 

μέ την στρατείαν μου την πολλήν, σκλάβο σέ 3ϋελα πιάσει». 

Ό Κύρος, σαν τού γροίκησεν, είπε τον : «Μη φοβάσαι, 

80 καί θέλεις εϊσταιν μετά μέ, ώστε που ζής και νά ’σαί». 

Κ* είχε τον εις τό σπίτιν τον, μ3 αυτόν ’ς την συντροφιά τον, 

’ς τό πλάγι του τον κάθιζε, λέγω ’ς την τράπεζά τον. 

’Ακόμη 6 Κύρος ήτονε φιλάργυρος ’ς τά πλούτη, 

καί δεν έψήφισε ποσώς την όρμηνείαν ετούτη, 

8ο οπού είπε ό σοφώτατος ό Σάλος <5«ά τον Κροϊσο: 

τά υστερνά του νά V καλά, τά πλούτη στρέφον όπίσω. 

Μ3 αυτός ό Κύρος βασιλεύς ουδόλως έφοβήθη’ 

διατί 3τόνε άχόρταγος, ’ς κακήν βουλήν έκλήθη. 

Διά την άχορταήλα τον θέλω ν’ άναθιβάλω, 

90 πού ώρέκτη της Σαμίραμης τό βίος τό μεγάλο. 

Ρήγισσας τής Σαμίραμης έστειλε άποκρισάρι, 

νά ξεύρη πώς τήν βασιλείαν καί βίος της θέ νά πάρη. 

'Η ρήγισσα τού δμήννσεν: «Διά την άχορταγιά σου, 

θέλεις νά λάβης θάνατον 3ξ έμέ ’ς τά υστερνά σου. 

95 ’Τί εγώ δεπά ’ναπεύομαι, έσέ δεν σ’ έμποδίζω, 

μ3 3άν έρθης, ξεύρε βέβαια, χρυσάφι σέ ταΐζω». 

'Ως τό χρυσάφι ήκονσε, πηδά, καβαλλικευει, 

μετά φουσσάτο δυνατό 3ς τή ρήγισσα κατέβη. 

Ρήγισσα ή Σαμίραμις με πλησα προϋ'νμια, 

100 έβαλε τό φουσσάτο της σέ όμορφη όρδινία. 

Λοιπόν, έκτυπηθήκασιν πεζοί καί καβελλάροι, 

εκέρδαισε ή Σαμίραμις μέ τον Θεού τή χάρι. 

Εις τον μεγάλον πόλεμον τον Κϋρον έσκοτώσαν 

104 ωρίσε ή Σαμίραμις ό μπρος της τον άπλωσαν. 

φ. 3ν Χρυσάφι, λέγω μάλαμα, ώρισε άναλιγώσαν, 

άνοίξασι τό στόμα του, κ3 έχύσανέ το μέσαν. 

Είπε του ή Σαμίραμις: «Οκ τήν φιλαργνριά σου, 

αχόρταγε, σοϋ καίουνται κοιλία μέ τ άντερά σου, 

74 χρή 82 πλάγιοον 98 δυνατή 108 άχόρτα γέμου 
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Διατί τον Σόλου του σοφού δεν ήκουσες τά λόγια 

110 τά τέλη σου είναι ’άά ψυχρά, δάκρυα καί μοιρολόγια». 

"Εμεινε ή Σαμίραμις βασίλισσα μεγάλη, 

πού κέρδαισε τήν επαρχία 3Ασία αντείνη πάλι. 

Ό Πτολομαϊος ήτονε ρήγας Κύπρον μεγάλος, 

φιλΑργνρος, αχόρταγος, πού δεν ηνρίσκεται άλλος, 

115 3Εμάζωνε βίος πολύ, δίκαια άδικα εθώρειε, 

εχωνε μερτικό 3ς τήν γήν καί εις στερνες όσον μπόρειε. 

Ρωμάνοι 3σάν τ3 άκονσασιν τόσον πολύ λογάρι, 

κάτεργα 3ς μιό άρματώσασιν, νά πάσι νά το πάρη. 

'Ο Πτολομαΐος τ3 ακούσε, έγέμισε 3ς τό νοΰ τον, 

120 πώς νά τό ρίξη εις τον γιαλό τό βίος όλο τούτο. 

Καί πάλα έμετανόησεν, 3ς τό σπίτι τού 3στρεψέ το, 

ξανά 3ς τις στε'ρνες κ3 εις τήν γή έβαλ,ε κ3 εχωσέ το. 

Τότε οι Ρωμάνοι έσώσασιν, τήν Κύπρο περιοορίσαν, 

3ς τις χώρες, σ’ όλον τόν λ.αόν αφέντες έγενήσαν. 

125 'Ο Πτολ,ομαϊος γιά νά μή δή τό βίος του πώς ποντίστη, 

3ς τήν κάμερά τον έμπηκε, άτός του εφονρκίστη. 

'Ο ρήγας ό Ψαμμήτιχος, μέ ριζικόν καί τύχη, 

σ3 ό,τι έπιχερίστηκε χρειά ’τονε νά πετύχη. 

Ολα τά Δωδεκάνησα είχε ’ς τήν επαρχία του, 

130 περίσσό βίος έμάζωνε μόνον 3κ τή δεκατιά του. 

’Έκαμε πλούτος περισσό, βίος, πολύ λογάρι, 

τίνάς ονδέν ηνρίσκετο, πού νά 3χε τέτοια χάρι. 

φ. Λυ "Οπου (καί) αν έπολέμησε, ρήγα ή βασιλέα, 

έκέρδα μέ τήν τύχη του μετά μικρή μαλέα. 

135 Είδε τό πώς τό ριζικό κ3 ή τύχη έβοηθά τον 

ειχ3 ένα φίλον γκαρδιακόν, ρήγα ’ς τήν Κύπρο κάτω. 

Γράφει τον : «Χαίρον, ακριβέ φίλε μου, διά τ3 εμένα, 

εις ό,τι έπιχερίστηκα καλά 3ναι κερδεμένα. 

Οι χώρες μου καί τά νησιά, όλη ή επαρχιά μου, 

140 έφυλ,αμένες βρίσκονται όκ τά καμώματά μου. 

Εν ρίσκο μαι τήν σήμερον 3περπλούτος παρά φύσι, 

κρίνω σά μέ δέ βρίσκεται σ3 3Ανετολ.ή καί Δνσι». 

'Ο ρήγας, μόνον π3 άκονσε τήν τόση κανχησία, 

ελόγιασε 3τί ό φίλος τον θέλ.ει έρθει σέ πενία. 

119 νονιο 121 πάλιν οπήτητο 
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745 Τότες ώς φρονιμώτατος μία γραφή τον στείλει, 

και χαιρέτα τον καρδιακά, ώς έδικοι και φίλοι. 

Και θύμηοι τον έδωσε διά όρμψεία μεγάλη ν: 

«Φίλε, τά πλοντη περισσά στρέφουν ζημία παλιν. 

Μ’ ά θέλης νά ’μαι φίλος αον με καθαρή καρό ία 

150 τούτα που γράφω ’ς τδ χαρτί ποΐσε μ'ε προϋυμία. 

5/Εβγαλε από τα πλούτη σου έμερτικών μ'ε βία, 

καί ρίξε τα ’ς τό πέλαγος, μην πέσης σε πενία». 

'Ο ρήγας ο Ψαμμήτιχος, ώς τ’ ακούσε, ’φοβήθη, 

καί δαχτνλίδι ατίμητο ερριξεν εις τα βυθη. 

155 Ή ρήγισσα διαμάντινο κόλφι είχε ’ς τό λαιμόν της, 

πολύτιμο άπ3 όλ’ αυτό ήτονε εις τον βιόν της. 

’Εδέσασί τα καί τά δύο, κόλφι καί δακτνλίδιν, 
κάτω ’ς τά φούντη τά ’χαψεν ψάρι τό συναγριδιν. 

'Ένας ψαριάρης ερριξεν την νύκτα παραγάδι, 

160 καί συναγριδιν καί ροφόν τά δύο έπιασε άμάδι. 

φ< 4ν Καί τό ταχύ σηκώθηκεν 3ς τό φόρο νά γυρίση, 

τό πώς νά βρή αγοραστή, τό ψάρι νά πουλήση. 

Τον πρώτον όπου ’πάντησε, ηύρε τον καβαλιέρη, 

άπλωσε καί τον επιασε μέ τό δεξιό του χέρι. 

165 ’Σ τό ρήγα μπρος τον έφερε, πήραν τό σνναγρίδι, 

έσκισαν το κ3 εύρηκα σι κόλφι καί δακτυλίδι. 

Ψαμμήτ ιχος έχάρηκεν, τής ρήγισσας τά δίδει- 

μέ τή χαρά τά δέκτηκεν κόλφι καί δακτυλίδι. 

Την ώρ’ αντείνη έγραψε τον φίλου του μέ βία, 

170 οηχός, όπου βρισκέτονε 3ς Κύπρον τή Λευκονσία. 

Καί λέγει τον: «Φίλε, έποισα δλο τό θέλημά σου, 

τα πλι3 ακριβά μου πράματα έρριξα τής θαλάσσου. 

"Ένα κόλφι πολύτιμον, καρπό μέ δακτυλίδι, 

κάτω ’ς τά φούντη τά ’χαψεν ψάρι τό σνναγρίδι. 

175 "Ενας ψαριάρης τό ’πιασεν, εγώ άγόρασά το, 
έσκισαν το καί τά ’βρηκα' πολλά εχάρηκά το». 

'Ο ρήγας, ώσάν τ’ ακούσεν, περισσά το πικράθη, 

έλόγιασέ 3τι 6 φίλος τον πέφτει ’ς μεγάλα πάθη. 

Άπόκρισι ταντη έγραψε Ψαμμήτιχου τή στείλει . 

180 «Δέ θέλω από τήν σήμερον νά κράζω μεστά φίλοι. 

Δια τι ’ς τον κόσμον τούτονε, ’πού δε λαβή ζημίαν, 

ουδέ γνωρίζει τό Θεό, ουδέ τήν Παναγίαν. 

168 δακηλίδι 

Τζάνε Βεντράμου : Ιστορία φιλαργυρίας μετά της περηφάνιας 

Καί μετά ταντα δίδει τον πτωχεία πολλά μεγάλη, 

ή, πολεμώντας μέ όχθρονς, κόφτουν τον τό κεφάλι. 

185 Μά 3γώ πρί σόρθη τό κακό, θέλω ν3 άπομακρύνω 

’κ τον πόθο σου και όκ τή φιλιά, ’ξ εσέ μην έχω θρήνο». 

Ψαμμήτιχος, ώς έπιασεν τον φίλον τό πιττάκι, 

έδιάβασέ το κ’ ήκουσεν, κ’ έκλ,αψε όλιγάκι. 

φ. 5τ ρήγι(σσα) τον έρωτα: «77 κλαίγεις καί θρηνάσαι; 

190 που ξεύρεις μέ τό βίο μας τινάν ουδέ φοβάσαι». 

Αυτός άπιλογήθηκε■ λέγει της: «Δέ φοβούμαι, 

μά ή χωρισία τον φίλον μας μέ κάμνει καί θρήνονμαι, 

που ξεύρω ’τί ’ναι φρόνιμος καί αυτός μετρά τά τέλη, 

καί προφητεύει διά τ’ εμάς τό πώς κακό μάς μέλλει». 

195 Καί λ.έγει τον ή ρήγισσα : «Δέν πρέπει νά φοβάσαι, 

πριχον μάς έρθη ενάντιο νά κλαΐς καί νά θρηνάσαι». 

Λέγει της ό Ψαμμήτιχος : «’Ίδια αυτό φοβούμαι 

πριν νά πεθάνω μήν έρθουν πολλά κακά κ’ ευρού με». 

Λίγος καιρός άπέρασε, σατράπης Κιλικίας 

200 ’ς Ψαμμήτιχο κατέβηκε μετά πολλής μανίας. 

Κ’ έπήρ’ τά Δωδεκάνησα μ’ αυτήν τήν Μυτιλήνην, 

μ’ όλη τήν έπαρχία του, πού κράτειε ώς τήν Σμύρνην. 

Επιασε τον Ψαμμήτιχον λέγει : «Γ77 φιλαργνριά σου 

μ έκαμε κ’ ήρθα νά σ’ ευρώ μεσά ’ς τήν έπαρχιά σου. 

205 Καί τώρα κρίσι φοβερή νά κάμω ’ς τό κορμί σου, 

σε δύο δεντρά διά νά δεθής ’ς τή μέση νά σέ σκίσου». 

'Ώρισε, ’σύραν τις κορφές τών δύο δένδρων κ’ έγγίσαν, 

τά πόδια τον εδεσεν σ’ αυτά, εις μιό τον έξεσκίσαν. 

Τούτο τό τέλος έλαβε όκ τήν πολλή ευτυχία, 

210 διατί εκκλησίες δέν έ’κτισεν, ουδέ ξενοδοχεία. 

Ίμπερατώρ Ταρκύνιος τή Ρώμη ώρισέ τη, 

όκ τή φιλαργνρία τον καί περιψιά ’χασέ τη. 

Ετούτος είχε ’ναν υιόν, όμορφο παλληκάρι, 

καί τή Λονγρέτζα ’γάπησεν δννάστειο διά νά πάρη. 

Μίαν ημέρα βρέθηκε ’ς τό σπίτι μοναχήν της, 

ό νιος δννάστειο έμπηκε κ’ έπήρε τήν τιμήν της. 

(Α)ντή εις μιό σηκώθηκεν, ’ς τό φόρο κατεβαίνει, 

πουνιάλο είχε ’ς τό χέρι της, τά στήθη ήτον γδυμένη. 

Έστάθη ώστε ό λαός ’ς τό φόρο μαζωκτήκα- 

196 χ?.αΐς 201 δωδεκάτησα 209 πολλή ν 218 χέρε 
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220 λέγει τους: «Ξεύρετε κ’ εγώ δννάστειο ντροπιάστηκα- 

διά τούτο σάς παρακαλώ νά Ιδήτε την τιμήν μου, 

>τ1 §γώ μπροστά σας σφάζομαι, τελειώνω τή ζωήν μον». 

Και τό πουνιάλο κάρφοισε μέσα εις την καρδιά της, 

διά την τιμή της εντροπή νά μή έχη ή γένια της. 

99-) Τής χώρας δλος ό λαός πρικα μεγάλη πήραν, 

εκλαιγαν <5ιά τά τέκνα τους, μή λάβουν τέτοια μοίραν. 

Μικροί μεγάλοι έβάλΰησαν, μαζί μέ τή γενιά της, 

νά κάμουσιν άντιμοιβήν ’ς τά δικαιώματα της. 

’ ]μπερατώρ ήΰέλησεν νά ’πά νά κυνηγήση, 

230 και πάλιν τήν ήμέρ’ αυτή ’ς τήν χώρα νά γυρίση. 

Προς τό βράδυ έστράφηκεν οι πόρτες έσφαλίσαν, 

εκείνον μέ τήν συντροφιά όξω ’κ τη χώρα φήσαν. 

Ταρκύνιος ’κ τό φόβο του τή φαμελία του άφίνει, 

τό βίος του δέν έψήφισεν, μηδ’ επαρχία τί γίνη. 

236 Εις τήν Τοσκάνα διάβηκε, τό ρήγα της ευρήκε, 

και δούλος του μικρότερος απ’ όλους σνγκλιϋήκε. 

Λοιπόν, ίδέτε εύκολα ή τύχης πού πλουτίζει,, 

όσοι δέν κάμνουν ψυχικά, αιφνίδια τους ποντίζει. 

ΎΗσαν και άλλοι πλούσιοι ρηγάδες, πού ξεπέσαν, 

240 πού δκ τήν πολλήν φιλαργυριάν εις τον Θεόν έφταισαν. 

Διατι τό βίος τό πολύ, ’ποστατικά και ρούχα 

βέβαια τά κρατούσανε, άλλο Θεό δέν είχα. 

Ποσώς τον φόβον τού Θεού δέν είχα ’ς τήν καρδιά τους. 

244 αυτοί κακά τελεύσασιν και τά ’ποστατικά τους. 

Μά σώ(νει) όά ώς έδεπά, τις παλαιούς ν’ άφήσω, 

καί τά είδα μέ τά μάτια μου ΰέλω >'ά σάς άρχίσω. 

Αρχή ’ς τήν Κρήτην έσωσα Κορέση τον μεγάλο, 

σέ βίος και καράβια ’ς τό Κάστρο <5έν είχε άλλο. 

Μίαν ημέρα ηϋρέΰηκε ’ς τό μόλο καί ύψώΰη’ 

«Φύσ*, άνεμε, όπου καί ά ϋές, καράβι ΰέ νά μορϋψ. 

Είδε 6 Θεός τήν έπαρσιν, πού άτός του εκαυχήΰη, 

έγύρισε τήν μοίρα του, κ’ ή τύχης ’ξ αϋτον ’γδύΰη. 

Λίγος καιρός άπέρασε, άρχισε νά γυρίζη, 

ξανέστροφα τό ριζικόν κ’ ή τύχη ν’ άφανίζη.^ 

Εις μιό καράβια πνίγησαν κ’ ή πραματεία εχαΰη. 

220 δννάοτιον τεοοπιαοτήχα 222 ζωή 231 βραδα 239 ζεπέοαν 244 τελεν- 

ααααν 247 μεγάλα 254 ριζονν 
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’φνίδια τό βίος έπόντισε, κ’ έπήγε εις τό βάΰη. 

Ίδέτε τέτοιος πλούσιος, φρόνιμος, τιμημένος, 

διά τήν πολλήν του έπαρσιν, έμεινε λυπημένος. 

’Σ τ’ ’Λνάπλι ήτον πλούσιος, σέ βίος πολλ.ά μεγάλως, 

εις τον Μορέα δέ βρίσκετον ώσάν εκείνον άλλος. 

Κυρ Μανοήλ είχε όνομα, Μούρμουρης ή γενιά του· 

από τού Μπούα ήτονε γένος ή αρχόντισσά του. 

Έκάμασι πέντε παιδιά, μ’ αρσενικά ’σα δύο, 

εκείνα ’σα ή αφορμή καί χαλασμός ’ς τό βίο. 

Ώσάν άναλικιώΰηκαν κ’ έγιναν παλίηκάρια, 

ο κύρις δέν τά χόρταινε, μά ’χε πολέλά καμάρια. 

Μίαν ημέρα ήϋέλησεν νά καυχηΰή ’ς τό βιός του, 

’ς τον πεθερό καί πεΰερά, κ’ εις τήν γενεάν δμπρός το 

Καί μακρυκόνταρο έπιασε, χρυσό ’χε μανιτζέλΛι, 

τής μάννας του είπε : «Στείλε μου τό βίος μέ βατζέλι» 

Καί τό κοντάριν έστησε απάνω είσέ λιΰάρι, 

μέ τά βατζέλια έρρίκτασιν τό βίος καί τό λογάρι. 

Έστάΰη τόσο δυνατό ’σά νά ’τον καρφωμένο, 

’ς τόσο λογάρι περισσό, οπού ’τονε χωσμένο. 

Ώ πεΰερός κ’ ή πεΰερά είχαν πολύ καμάρι, 

πού τον γαμπρό τους βλέπασι νά ’χη τόσο λογάρι. 

Λίγος καιρός άπέρασε, άρχισε νά γνρίζη 

ή ρόδα μέ τό ριζικό κ’ ή τύχης ν’ άφανίζη. 

Τά δύο παιδία μέ τ’ άρματα είς τόσα μερονύκτια 

έτυχαν κ’ έμπερδέσασιν σάν ψάρια μεσ’ ’ς τά δίκτυα. 

Ώ καοτελλάνος τά ’βρήκε, μ’ όλη τή σκαρογάϊτα, 

τά δύο άδέλφπα πιάσασι σάν ποντικούς ή γάτα. 

Τότες οι νέοι ξεσπάΰωσαν καί πόλεμον έποικαν, 

τον καστελλάνο έλάβωσαν, ’κ τά χέρια τους έβγήκαν. 

ΪΙονρνό ’ς τό σπίτι έπήγασιν, τού κύρη τους τό λέγουν’ 

ώς τ’ ακούσε τό άντρόγυνον άρχίνησαν νά κλαίγουν. 

'Ο κύρις έκατέβηκεν ’ς τό στάβλος· δρδινιάζει 

τρία άλογα νά στριάσουσιν, καί τά παιδία του κράζει. 

Λέγει τους: «Ακριβοί μου γυιοί, τώρα μή φοβηΰήτε, 

καβαλλικεύετε κ’ οι δύο, όξω ’κ τή χώρα έβγήτε. 

Μά τό δικό μου τ’ άλογο νά στέκη δρδινιασμένο, 

258 ληπομένος 
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νά 'πά νά ίδώ τί λέγουσι ώς γιά τό λαβωμένο. 

Και τά παιδία κινήοαοι, μούλα κ9 ενα μουλάρι 

έφορτωμένα και τά άΰο βιος, πολύ λογάρι. 

295 ’Όξω 9κ την χώρα βγήκασιν, τον κύρι καρτερούσαν 

ή αυθεντία τον επιασεν, 9ς τον πύργον τον έκλεισαν. 

* Ηρθα και είπαν τών παιδιώ: «Πάρετε, τον γονή σας 

9ς τον πύργον τον έβάλασιν αυτόν9 είν εντροπή σας». 

'Ως τ' ακόυσαν τά δύο παιδιά, έκίνησαν μέ βία, 

300 εις τό παλάτι εμπήκασιν, κ9 έπήραν τά κλειδιά. 

φ Εις (μιό) τον πύργο άνοίξασι, τον κυρι τους έβγαλαν, 

εΐς τό καλύτερον φαρίν απάνω τον έβάλαν. 

9Κ τό κάστρος έκατέβησαν, μ9 όλη την φαμελίαν, 

κρατώντας μακρυκόνταρα, είς τρία καλα φαρια. 

305 'Οξω 9κ την χώρα έβγήκασιν, κ9 ηύρήκα τό μουλάρι, 

κ9 ή μούλα πού βαστθύσανε, βίος και τό λογάρι. 

9Οκ τή γένια του έβγήκασι πολλοί <5ίά συντροφιά του, 

κ9 έπήγασι μετ9 αϋτονε ώς τά 9ποστατικά του. 

Χωράφι από τό Δαμαλά έως τον κάβο Σκύλλο, 

310 αρχή 'πό την περιγιάλια τον Πόρο 'σάν τον Μύλο. 

9Σ τον Πόρο-χώραν έποισε καστέλλι κ9 έκτισέ το, 

πάσα γενεάς άνθρωπον τό κάστρο γέμισε το. 

Χρόνους σαράντα τέσσαρους αφέντης μέσα στάθη, 

έγύρισεν τό ριζικό κ9 ή τύχης μέ τά πάθη. 

315 9Ο Τούρκος μάχη έποισεν στεριά και τής θαλάσσου, 

9ς χώρα Μοθώνη έβάλθηκε δυνάστειο νά την πιάσου. 

’Οκ την στερεαν μπήκασι οκ τα τειχια μέσα, 

από σπαθιού τ'ις κόψασι, ολους τους τελείωσα. 

ΕΙς την Κορώνην πήγασιν, είς μίο παραδόθη, 

320 φοβώντας κείνο τό κακό, πού 9ς την Μοθώνη έδόθη. 

Τότε ή αρμάδα στράφηκεν, υπάγει εις την Πάλιν, 

μέ τον γαρμπήν αρμένιζαν, όλα με τριτζαρόλιν. 

Μέσα την "Υδρα μπήκασι, άνάντια τή Σουπία, 

εκεί έμαϊνάρασι κ9 έπίασα τα κουπιά. 

325 Τον κάβο Σκύλλο άπέρασαν, 9ς τό Δαμαλά έμπήκαν, 

τον Πόρου όλος 6 λαός οξω 9ς τή γην έβγήκαν. 

'Έτζι φευγάτοι πού 9σανέ, έκαμασι ποσκαδα, 

295 γήκαοιν 298 έι προπ'ι 300 καλά τήν 301 πύργον 303 φαμελίαν 

309 ομύλω 310 άρττπο περιγιαλα τή μύλω 315 τούρχος 320 μοϋόνην 321 άπάγη 

323 αναίτια 

Τξάνε Βεντράμου : "Ιστορία φιλαργυρίας μετά της περηψανίας 309 

διακόσιους Τούρκους έπιασαν, οπού 9σαν 9κ τήν αρμάδα. 

φ. 7ν Τότες τον Πόρο χάλασαν, κάστρο και τά τειχί(α), 

330 τά σπίτια χάμοο πέσασιν ’κ τήν περισσήν φωτιά. 

Και ούτως έτελείωσεν τό βίος και τό λογάρι 

τού Μούρμούρη, οπού 'στησεν 9ς τό πλωντος τό κοντάρι. 

'Έμεινε χώρις στάμενα και ουδόλως πραματειά τον, 

μόνον τ9 αμπέλια τ9 9Αναπλίου, πού 9ζηε ή φαμελιά του. 

335 Γ0 πάππους μού 9τον, ξεύρετε, πού 9χεν τό τόσο βίος, 

κύρις τής μάννας μου ήτονε καθάριος έγνησίοος. 

Τούτο τό βίος έγάθηκε έκ τό δικό μας σπίτι, 

ξανάστροφα τή γύρισε τύχης τή ρόδο, τούτη. 

’ Πόαν καί κάποιοι πλούσιοι είς τήν Μονοβασ ία, 

340 ’ς τον Τζάντε κ9 έξεπέσασι καί δκ τήν Κεφαλλονία. 

9Οκ τήν μνησικακία τους τά σπίτια τους έπεσαν, 

καί μερτικό άπ9 αύτοννούς οι Τούρκοι όμαλωτεϋσαν. 

Είς τις Κορφοίς έγό) έσωσα πλούσιους πολλά περισσά, 

αίφνίδιως έξεπέσο.σιν 9ς Τούρκους■ αιχμαλώτισα, 

345 έκάψασι τά σπίτια τους, μέ ρούγ^α πού βρέθηκα· 

λάδια, κρασία καί στάμενα είς μιό άφανιστήκα. 

Είς Χίο είδα μέ τά μάτια μου βίος πολλά μεγάλο’ 

διά τή φιλαργνρία τους νά σάς άναθιβάλατ 

ώς διά νά μήν πληρώσουσι τραμποντο, πού χρεοοστούσαν, 

350 τις πλούσιους όλους καί παιδιά οι Τούρκοι αιχμαλώτισαν. 

Είς τον Καφά τις πήγασι, εκεί νά τελειώσουν, 

δκ τήν φιλαργνρία τους κακά θέλ’ αποδώσουν. 

Είναι καί άλλοι περισσοί, πού δκ τή φιλαργνρία, 

ρηγάδες, πού ξεπέσασι καί αυτοί είς σκλαβοννία. 

355 Μανίφικο μι σερ Μαθίο Μπερνάρδη είδα 9ς τό Ριάλτο, 

μέ πλούσιο μπάγκο θαμαστό, όλο χρυσό δουκάτο. 

φ. 8γ Χιλι(άδες) πεντακόσιες ήσαν έμετρημένα, 

πού τά 9δα μέ τά μάτια μου, πιστέψετέ μου έμενα. 

Πέντε καράβια τού 'σωσα, όλα σ9 ενα καράτο, 

360 κ9 είς μιό ή τύχη γύρισε τή ρόδα άνω-κάτω. 

9Αρχή καράβια κάγησαν κ9 οί πραματεΐες ξεπέσα, 

εκείνος 9ς μιό έχάθηκεν 9κ τή Βενετία μέσα. 

Κ9 είς τή Ρεβέννα βρέθηκε είς ενα μπόσκο μέσαν, 

335 πάπου 340 ξετούρκυυς 346 ειμιώ 351 Ε τον 354 ή σκλαβοννία 
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δέκα τέοοαρες πουνιαλιές εις τό κορμί τοϋ δώσαν. 

365 Μόνον διά την επαρσιν πόδειξε τόσο πλούτος, 

έ'λαβε τέτοιο θάνατο ό τζιντιλόμος τούτος. 

Οντως αυτός έτέλεψεν και βίος τον τό περίσοο. 

Τώρα λοιπόν γροικάτε μου γΤ άλλον νά οάς μιλήσω, 

τον είδα μέ τά μάτια μου μέσα 3ς την Βενετία, 

370 έπροκομμένον καί καλόν, μέ πλήοαν ευτυχία, 

μέ μαγαζία μονοβαοιές, μοσκάτα ώσάν τό μέλι· 

μεσσέρ Άνδρέα τον έκραζαν, τό γένος Κονρκουμέλη. 

3 Ατός μου εγώ τοϋ μέτρησα εννέα φορτωμένα 

σκυράτζα καί γαλούνια, καράβΤ αρματωμένα. 

375 νΕνα καράτο ήσανε όλα εις τ όνομά του, 

καί διάφορά ’χε περισσά όκ τά 3ποστατικά του. 

3Αναπαμένος ήτονε, όπου δέν είχε ταίρι, 

από Ρωμαίους που ’σανε ’ς τής Βενετίας τά μέρη. 

Είχε δε έναν αδελφόν τάξης καλής καί γνώμης, 

380 άπό δικό του αρμάτωσε, κ3 έγινε οοβρακόμης. 

31δέτε τόση άνάπαψι διά την περιφανία, 

ή ρόδα πώς τούς γύρισεν είσέ στενή πενία. 

Αοιπόν οπού έχει βίος πολύ, α θέλη μην τό χάση, 

384 συχνά άς κάμνη ψυχικά καί μοναστήρι3 ας φτειάση, 

φ. 8ν διά νά τον μνημονεύουσιν ζώντα καί άποθαμ(ένον), 

καί εις ζωήν αιώνιον τον έχει κερδεμένον. 

Μά σώνει δά ώς έδεπά, άλλο δέν θέ νά ποίσω, 

νά μέ γνωρίση πασαείς διαγράψου νά μιλήσω. 

Διά κείνους πδχονν δρεξι κακά διά νά μιλοΰσι, 

390 άνέ διαβάσουν ίστοριά, θέλουν νά τήν γελοΰσι, 

εκείνους μόν3 παρεκαλώ 3ς τοϋτα τά 3χω γραμμένα, 

άν εϋρουν σφάλματα πολλά, ας εϊν3 συμπαθημένα. 

Τώρα πού τό τελείοτσα, θέλω ν3 άποκαλύψω 

πατρίδα μου καί τ3 όνομα, καί τήν γενιάν νά δείξω. 

395 3Κ τ3 Άνάπλι, ξεύρετε λοιπόν, είναι τά γονικά μου, 

Τζάνε μέ λέσιν τ3 όνομα καί τήν γενιάν Βεντράμου. 

367 ετέλψεν 390 αν και 

-:Ι| 
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ΠΙΝΑΞ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 

Άϋήναι, 26. 

" Αλνς, 32, ό μεγαλύτερος ποταμός τής 
Μικρός Ασίας, πηγαίων έκ τοϋ Άντι- 

ταύρου καί έκβάλλων είς τον Εΰξεινον 
Πόντον. Είς τον Κροϊσον, έπιθυμοΰντα 
νά έπεκτείνη τήν κυριαρχίαν του, τό 
Μαντεΐον έδωκε τον γνωστόν διφορού- 

μενον χρησμόν : «Κροΐσος Άλυν διά¬ 

βας μεγάλην αρχήν καταλυσει». Ό 
υπεροπτικός βασιλεύς τής Λυδίας, άνα- 

λαβών πόλεμον κατά τοϋ Κόρου, ύπέ- 

στη πανωλεθρίαν, συλληφθείς ό ίδιος 

αιχμάλωτος. 
'Ανάπλι, 259, 334, 395. 

Άνδρέας Κονρκουμέλης,. βλ. Κουρκουμέ- 

λης Άνδρέας. 
Άνετολή, 142. 

Άπό).ίων {τον Άπόλλο), 27, 33. 

ΆαΙα, 11, 112. 

Βενετία, 362, 369, 378. 

Βεντρσμος, Τζάνες, 396, ό ποιητής τοΰ 
στιχουργήματος (βλ. εισαγωγήν). 

Δαμαλάς, 309, 325, κώμη τής επαρχίας 
Τροιζηνίας (Άργολίδος), έπέχουσα τήν 
θέσιν τής αρχαίας Τροιζήνος καί άπέ- 

χουσα δίωρον τοΰ Πόρου. Κατά τούς 
μέσους χρόνους καί έπ'ι τουρκοκρατίας 
ήτο επισκοπή υπαγόμενη είς τήν μη- 

τρόπολιν Κόρινθου. 

Δύοις, 142. 

Δωδεκάνηοα, 129, 201. 

Κάστρον, 248, μεσαιωνική ονομασία τοΰ 
Ηρακλείου (Κρήτης). 

Καψάς, 351, πόλις κείμενη είς τήν νοτιοα¬ 

νατολικήν ακτήν τής Κριμαίας, ήτις, 

ίδρυθεϊσα υπό τών Γενουηνσίων επί 
τής θέσεως τής παλαιάς πόλειος Θεο¬ 

δοσίας, άπέβη ή μεγαλύτερα πόλις τής 
'Γαυρικής. Έκυριεΰθη υπό τών Τούρ¬ 

κων τφ 1475. 

Κεφαλ.λονία, 310. 

Κιλικία, 199, χώρα τής νοτιοανατολικής 

Μικρας Ασίας. 

Κορέοης, 247, πλούσιος Κρής, ούτίνος τήν 
ιστορίαν άφηγεΐται ό στιχουργός. 

Κορφοί, 343, ή Κέρκυρα. 
Κορώνη, 319. 

Κονρκουμέλης Άνδρέας, 372, πλούσιος 
“Ελλην εν Ένετία, ούτινος τήν ιστο¬ 

ρίαν άφηγεΐται ό στιχουργός. 

Κρήτη, 247. 

Κροΐσος, 11, 15, 23, 27, 42, 48, 49, 52, 

54, ό τελευταίος βασιλεύς τής Λυδίας 
(563 -548 π.Χ.), επί τοΰ οποίου τό 
κράτος καί ίδίφ ή πρωτεύουσα Σάρδεις 
έφθασαν είς άπερίγραπτον χλιδήν καί 
πλοΰτον. Κατά τον μύθον, έρωτήσας 
ποτέ τον Σόλιυνα, τίνα γνώμην είχε 
περί αυτού, έλαβε τήν γνωστήν άπάν- 

τησιν : «μηδένα πρό τοΰ τέλους μακά¬ 

ριζε». Συλληφθείς βραδύτερον αιχμά¬ 

λωτος υπό τοΰ Κύρου καί αγόμενος επί 
τήν πυράν, ανέκραξε τρίς τό όνομα τοΰ 
Αθηναίου σοφού, δ δέ Κΰρος, πληρο- 

φορηθείς τά καθέκαστα, έχάρισεν αύτω 
τήν ζωήν καί τόν προσέλαβεν ώς σύμ¬ 

βουλον. 

Κύπρος (γεν. Κυπροΰ), 113, 123, 136, 170. 

Κϋρος, 36, 47, 55, 63, 71, 79 κλ. έπο- 

νομαζόμενος ό πρεσβέτερος, έβασίλευσε 
τών Περσών κατά τόν ς' π.Χ. αιώνα. 

Νικήσας τόν Κροϊσον καί έπεκτείνας τό 
κράτος του, υπήρξε, κατά τάς ίστορι- 

κάς μαρτυρίας, πρότυπον μεγάλου μο¬ 

νάρχου. Περί τοϋ τρόπου τοΰ θανάτου 
του υπάρχουν πολλαί φήμαι. Κατά, τόν 
Βεντράμον, φέρεται φονευθείς είς πό¬ 

λεμον, άσυνέτιος άναληφθέντα κατά τής 
Σεμιράμιδος. 

Αενκουοία, 170, ή Λευκωσία. 

Λονγρέτζα, 214, ή ωραία καί ενάρετος 

Ρωμαία δέσποινα Λουκρητία, σύζυγος 
τοϋ Κολλατίνου, ήτις βιασθεΐσα — παρά 
τήν προβληθεΐσαν άπεγνωσμένην άντί- 

366 τζητιλόμος 
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στάσιν — υπό τοϋ υίοΰ τοΰ Ταρκυνίου 
Σέξτου, όπεφάσισε νά αύτοκτονήση, ινα 
άποπλύνη το όνειδος. 'Ο σύζυγος καί 
οί φίλοι κατώρθωσαν νά έξεγείρωσι χόν 
λαόν, όστις έκμανείς έξεδίωξε τούς βα¬ 

σιλείς, καταργήσας ουτω τον θεσμόν 
τής βασιλείας, έν ετει 510 π.Χ. 

Μαϋίος Μπερνάρδης, βλ. Μπερνάρδης Μα- 

θίος. 
Μανοήλ Μουρμούρης, βλ. Μουρμούρης 
Μανοήλ. 

Μοϋώνη, 316, 320, 

Μονοβασία, 339, 

Μορέας, 260. 

Μουρμούρης Μανοήλ, 261, 332, ό πάππος 

τοϋ συγγραφέως τοΰ παρόντος στιχουρ¬ 

γήματος, πλούσιος ιδιοκτήτης έν Ναυ- 

πλίφ, οδτινος τάς περιπετείας τής ζωής 
ιστορεί 6 Βεντράμος. 

Μπερνάρδος Μαϋίος, 355, πλούσιος τρα¬ 

πεζίτης εν Ριάλτο (Ένετίας), οδτινος 
την ιστορίαν άφηγεϊται ό στίχουργός. 

Μ πονάς, 262, επιφανής οικογένεια είς ήν 
άνήκεν ή έκ μητρός μάμμη τοϋ στί¬ 

χο υργοΰ, νυμφευθεϊσα τον Μανοήλ 
Μουρμούρην (βλ. είσαγιογήν). 

Μυτιλήνη, 201. 

Πόλις, 321. 

Πόρος, 310, 311,326, 329, ή γνωστή παρά 
τήν Αργολίδα νήσος. 

Πτολομαΐος, 113, 119, 125, ό τελευταίος 
βασιλεύς τής Κύπρου, υίός τοϋ Λα- 

θύρου. Άρνηθείς ουτος, λόγψ τής 
εγνωσμένης φιλαργυρίας του, νά άπο- 

στείλη εις τον υπό των πειρατών αί- 

χμαλωτισθέντα δήμαρχον τής Ρώμης 
Κλαύδιον τά υπό τών άπαγωγέων ζητη- 

θέντα λύτρα έκ πεντήκοντα ταλάντων, 

έκίνησε τήν μήνιν τών Ρωμαίων, οΐτι- 

νες, διά ψηφίσματος, άνεκήρυξαν τήν 
Κύπρον ρωμαϊκήν κτήσιν. Ό αποστο¬ 

λείς προς κατάληψιν τής νήσου Κάτων 
επέβαλε τόσον εξευτελιστικούς προς τόν 
Πτολεμαίον ορούς, ώστε ουτος ήναγ- 

κάσθη νά θέση τέρμα είς τήν ζωήν 
του, λαβών δηλητήριον (τώ 56 π.Χ.). 

'Ο στιχουργός μεταβάλλει έν μέρει τά 
γεγονότα, φέρει δέ τόν Πτολεμαίον 
αύτοκτονήσαντα δι’ αγχόνης. 

Ρεβέννα, 363. 

Ριάλτο, 355, ή γνωστή νησίς τής Ένε¬ 

τίας, έφ’ ής καί ή ομώνυμος γέφυρα 
επί τής Μεγάλης Διώρυγος. 

Ρωμαίος, 378, Ρωμιός, Έλλην. 

Ρωμανός, 117, 123, Ρωμαίος, ό κάτοικος 
τής Ρώμης. 

Ρώμη, 211. 

Σαμΐραμις, 90, 91, 99, 102, 104, 107, 111, 

θρυλική βασίλισσα τής Ασσυρίας, μέ¬ 

χρι πρό τίνος θεωρούμενη φανταστι¬ 

κόν πρόσωπον, ή τις, κατά τόν στι- 

χουργόν, κατενίκησε καί έφόνευσε τόν 
πλεονέκτην βασιλέα Κύρον. 

Σκύλ.λο (κάβο), 309, 325, τό άνατολικώτε- 

ρον άκρωτήριον τοΰ νομοΰ Άργολίδος 
καί Κορινθίας καί δλοκλήρου τής Πε- 

λοποννήσου, είς τό οποίον απολήγει ή 
μακρά καί εύρεΐα δειράς τών Άδέρων, 

γνωστόν υπό τό όνομα άκρωτήριον Σκυλ- 

λαΐον (κοινώς κάβο Σκυλλί). 
Σμύρνη, 202. 

Σόλων (τόν Σόλον, τοΰ Σόλο), 13, 28, 

33, 62, 66, 72, 73. 

Σονπία, 323, μικρά νήσος έν τή Έρμιο- 

νίδι θαλάσση καί τφ διάπλω τής "Υ¬ 

δρας, δύο μίλια δυτικώς τοϋ Σκυλλαίου. 

Ταρκννιος, 211, 233, επιλεγόμενος ό υπε¬ 

ρήφανος, τελευταίος βασιλεύς τής Ρώ¬ 

μης. Περί τής καταργήσεως τοΰ θεσμοϋ 
τής βασιλείας βλ. ανωτέρω Λουγρέτζα. 

Τζάνες Βεντράμος, βλ. Βεντράμος Τζάνες. 

Τζάντε, 340, ή Ζάκυνθος. 

Τοοκάνα, 235, ή γνωστή περιοχή τής βο¬ 

ρείου Ιταλίας. 

Τούρκος, 315, 328. 

"Υδρα, 323. 

Χίος, 347. 

Ψαμμήτιχος, 127, 153, 167, 179, 197, 203, 
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υπο τό ονομα τούτο φέρονται τρεις φα- τής Αίγυπτου, τόν συνεβούλευσε νά δια- 

ραώ τής κς' δυναστείας τής Αίγυπτου, κόψη τήν μεγάλην ευδαιμονίαν του, 

ακόμη δέ ό Κύψελος, τύραννος τής Κο- προξένων είς εαυτόν στέρησιν ή θλΐψιν. 
ρίνθου, καί ό Λίβυς, βασιλεύς τών Λι- Ό Πολυκράτης έ'ρριψεν είς τήν θά- 

βύων. 5Ενταύθα ό στιχουργός κάμνει λασσαν προσφιλή αντικείμενα, τά όποια 
σύγχυσιν μέ τόν τύραννον τής Σάμου βραδύτερον άνεϋρεν είς τήν κοιλίαν 
Πολυκράτην, υιόν τοΰ Αίάκα, οστις άλιευθέντος ιχθύος. Μετά τινα. χρόνον 
άκμάσας περί τό 550 π.Χ. έπεξέτεινε τό ό Πολυκράτης, συλληφθείς υπό τοΰ 
κράτος του είς πολλάς νήσους τοΰ Αί- Όρσίτου, υπάρχου τών Σάρδεανν, ύπέ- 

γαίου καί μέρος τής Ασίας. Κατά τόν στη είς Μυκάλην τόν δι’ άνασκολοπι- 

μΰθον, ό φίλος του “Αμασις, βασιλεύς σμοΰ θάνατον. 

ΓΛΩΣΣΑΡΙΩΝ 

άναϋιβάνω, 2, 89, 348. 

άναλ.ιγώνω, 57, 105. 

άναλ.ικιώνομαι, 265. 

άνάντια, 323. 

άπιλ.ογοΰμαι, 19, 31, 73, 191. 

άποκρισάρις, 36, 91. 

αρμάδα, 321, 328 (ένετ. = ηγγπ&ιΙη) , ό 
στόλος. 

αρμενίζω, 322. 

άρχόντιοα, 262. 

ανϋεντία, 12, 296. 

αντουνός, 342. 

άφγκράζομαι καί άφουγκράζομαι, 59, 75, 

77. 

άφτω, 55. 

αχορταγιά, 93. 

άχορταήλα, 89. 

βατζέλι, 270, 272. 

βίος, 14, 15, 19, 74, 90, 92, 115, 120 κλ. 

γαλούνι, 374 (ίταλ. = §·&Ιεοηβ), μεταγω¬ 

γικόν πλοίον. 

γαρμπής, 322 (άραβ. = £3Γβί), ό νοτιοδυ¬ 

τικός άνεμος. 

γκαρδιακός, 136. 

γονικά, 395. 

δεκατία, 130, 

διαγράψου, 388. 

διακονώ, 6. 

δουκάτο, 356 (ίταλ. = άιΐο&ίο), παλαιόν 
ιταλικόν νόμισμα. 

δννάστειο, 214, 216, 220, 316. 

έμερτικόν, 151. 

επιχερίζο), 128, 138. 

ετούτος, 213. 

ίμπερατώρ, 211, 229 (λατιν. =ΪΗΐρ0Γ3ί'0ΐ·), 
αύτοκράτωρ. 

καβαλιέρης, 59, 63, 69, 163 (ίταλ. — ο&- 

ν&Ηετο). 

καβαλλικεύο), 40, 97, 290 (λατιν. = ο&1>&Ι- 

Ιίοο), Ιππεύω. 

καβελλάρος, 101 (λατιν. = ο&β&ΙΙ&ητίδ), 
έφιππος. 

κάβο, 309, 325 (ίταλ. ·=οανο), άκρωτή¬ 

ριον. 
καράτο, 359, 375 (ίταλ. = ομτ&ίο), μετοχή 

είς έταιρείαν, καί δή όμόρρυθμον. 

καστελλάνος, 281, 284 (λατιν. = ο&δίεΐΐμ- 

Π115). 

καστέλλι, 311 (λατιν. — ο&δίεΐΐιιιπ). 

κάτεργο, 118. 

κόλφι, 155, 157, 166, 168, 173. 

λογάρι, 117, 131, 272, 274, 276, 294, 

306 κλ. 

λογιάζω, 144, 178. 

μαϊνάρω, 324 (ίταλ. — πι&ϊη&τβ), υπο¬ 

στέλλω τά ιστία. 

μακρύκόνταρο, 269, 304. 

μάλωμα, 105. 

μαλ,έα, 50, 134. 

μανιτζέλ.λ.ι, 269. 

μανίψικος, 355 (ίταλ. = ιη&^ηΐίίοο), θαυ¬ 

μαστός. 
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μαρτύριο, 72. 

μεροννκτι, 279. 

μερτικό, 116, 342. 

μισέρ, 355 (προβηγκ. = ηΐίδβΓ), κύριος, 
εύγενής. 

μόλο ς, 249, (ϊταλ. = πιοίο), ακτή. 

μονοβαοία, 371. 

μοσχάτο, 371 (ϊταλ. = νίπο τποδο&ΐο), εί¬ 

δος οίνου. 
μπάγκο, 356 (ϊταλ. = ΐ>πποο), τράπεζα. 

μπόακο, 363 (ιταλ. = δοδοο), δάσος. 

ξανάστροφα καί ξανάστροφα, 254, 338. 

ξοδιάζω, 77. 

όρδινία, 100 (λαπν. = ογ<3ο, ΟΓάίη&τε), 
τάξις, διαταγή. 

δρδινιάζω, 40, 287, 291. 

δρμηνεία, 84,- 147. 

όχϋρός, 184. 

παραγάδι, 159. 

παρεκαλώ, 391. 

περιορίζω, 43, 123. 

περιψιά, 212. 

πιανάγκωνα, 54, 70. 

πιστομΐζω, 56, 

πιττάκι, 187. 

ποντίζω, 125, 238, 256. 

πορεύομαι, 28. 

ποσκάδα, 327 (ϊταλ. = πηϊ>050&(:&), ένέ- 

δρα. 

ποννιαλιά, 364 (ιταλ. ρα^η^ΐε), κτύπημα 

δι’ εγχειριδίου. 
πουνιάλο, 218, 223. 

πουρνό, 285. 

πραματεία, 255, 333, 361. 

πριχον, 196. 

σκαρογάϊτα, 281 (σκάρος+£3ί1:£ΐ), νυκτε¬ 

ρινή φρουρά, περίπολος. 

Θ. Ζώρα 

ακλαβοννΐα, 354. 

σκυράτζα, 374, πλοιάριον (βλ. Γεε Ροτ- 

ΐυΐ&ηε Οτεοδ, έάίίβε ρδτ Απτιμπά 
ϋεΐ&ΐίε, Ρ&ΓΪ5 1947, σσ. 192, 193, 205, 

206, 210, 256). 

σοβρακόμης, 380 (ιταλ. = δορταοοπιίΐε), 

πλοίαρχος γαλερσς. 

στάμενα, 333, 346. 

συναγρίδι, 158, 160, 165, 174. 

συντέλεια, 76. 

αοονω, 45, 123. 

ταΐζω, 96. 

ταχύ, 161· 

τελεύω, 214, 367. 

τραμποϋτο, 349 (ιταλ. — ίπβυΐο), φόρος, 

εισφορά. 

τριτζαρόλιν, 322 (ιταλ. = ΙβΓΖ&πίοΙο), μι¬ 

κρόν ίστίον γαλέρας. 

υστερνά, 86, 94. 

φαρίν, 302, 304 (άραβ. = ί3.Γ3.δ), 'ίππος. 

φόρο, 161, 217, 219 (λατιν. = ίοηιπι), 

αγορά. 

φούντο, 158, 174 (λατιν. = ίιιηάηε), βά- 

•θ-ος, βυδός. 

φουρκίζω, 126. 

φουοαάτο, 34, 35, 41, 42, 47, 98, 100. 

χάβω, 158, 174. 

χαλασμός, 264. 

χάρκωμα, 56, 57. 

χρεία, 74, 128. 

χρυσόβονλλ,ον, 38. 

γμυρισία, 192. 

ψαριάρης, 159, 175. 

ψυχικό, 238, 384. 

ώρα (τής ώρας), 35, 39, 69, άμέσο>ς. 

ΠΛΑΣΤΟΝ ΧΡΥΣΟΒΟΥΛΛΟΝ 
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Β' ΤΟΥ ΦΩΚΑ 

Ή μετά χεΐρας μελέτη αφορά είς πλαστόν χρυσό βουλλον τοΰ Νικηφό¬ 

ρου Φωκά, έκδοΟέν τό πρώτον υπό Γρ. Μπουρνιά, εν τώ περιοδικά» «Σω- 

τήρι» (12, 1889, σ. 314-817), μετά τινων σχολίων" ή εκδοσις αΰτη είναι 

λίαν ελλιπής καί τά σχόλια εν πολλοΐς άστοχα. Τό κείμενον τοΰ χρυσοβοΰλ- 

λου άνεδημοσιευϋη, άνευ νέας Οεωρήσεως του χειρογράφου, υπό των Τ. καί 

Π. Ζέπου εν Ιιΐδ ΟΓεεοοΓοιπαηιιηι, Νεαραί καί Χρυσόβου?Λα, (Α', 1931, 

σ. 611-612). Μνεία τοΰτου γίνεται υπό Κ. ΚπιηΦαεΗθΓ, Ο. όπτεδείς καί 

Ρ. ΜαιΊς εν «Ρΐαη εΐηεδ Οοτριίδ (Ιθγ ^τίεείιίδείιεη ϋΓίςιιηάεη άεδ Μίί- 

Ιεΐαΐίετδ αηά άετ ηευεΓεη Ζείΐ», 1903, σ. 123, δεπΜ, καί υπό Κ. I. 

Δ(υοβουνιώτου) έν «Ν. Έλληνομνήμονι», ΙΖ', 1923, σ. 333. Τό κείμενον 

τοΰ χρυσοβοΰλλου έδημοσιεΰϋη εσχάτως (1955) κατά την εκδοσιν των Ζέπων 

υπό τοΰ κα-θηγητοΰ κ. Ν. Β. Τωμαδάκη, Βυζαντινή Επιστολογραφία, σ. 

133-135, ως δείγμα πλαστοΰ χρυσοβοΰλλου. 

Πάντες οί άσχοληάέντες περί τό χρυσόβουλλον τοΰτο έστηρίχθησαν επί 

τής έκδόσεως τοΰ Μπουρνιά καί των εσφαλμένων αΰτοΰ συμπερασμάτων. 

Ημείς, παραπινη-Οέντες υπό τοΰ καθηγητοΰ ημών κ. Διονυσίου Α. Ζακυ- 

θηνοΰ είς τήν μελέτην τοΰ εγγράφου τοΰτου, πατελήξαμεν είς δλως διά¬ 

φορα συμπεράσματα καί δυνάμεϋα νά δώσωμεν τό κείμενον τοΰ χρυσοβοΰλ¬ 

λου, ώς ακριβώς έχει. 

Τό άντίγραφον 1 2 τοΰ πλαστοΰ χρυσοβοΰλλου έν έ'τει 1889, συμφώνως 

προς μαρτυρίαν τοΰ Μπουρνιά, άνήκεν «είς τον ένταν&α (—έν ΆΌήναις) 

άξιότιμον κ. Κ(ον. ’Λλεξόπονλον εκ κληρονομιάς, είς την οικογένειαν τον 

οποίου υπάρχει τεμάχιον τον ξύλου τον τίμιου και ζωοποιού σταυρού, 

άποκοπέν έκ τον τίμιου σταυρού τού εΰρεϋ·έντος υπό τού αντοκράτορος 

Φωκά εις την μονήν τής Βαριτάδος (δίε)». Είτα τό άντίγραφον άπετέΟη 

είς τήν-παρά τήν Δημητσάναν μονήν τοΰ Τιμίου Προδρόμου ®, δπου έν έ'τει 

1 Ώς ·θ·ά δειχΟή κατωτέρω, τό έγγραφον τούτο είναι άντίγραφον τού άρχικώς 
κατασκευασϋέντος πλαστοΰ χρυσοβοΰλλου. 

2 Περί τής μονής ταύτης ίδέ Τ. Κανδηλώρου, Ή Δημητσάνα, 1897, σ. 9 

καί Πολυκάρπου (Συνοδινοΰ), Ή ιερά μονή τοΰ Τιμίου Προδρόμου έν Γορ- 

τυνία, έν «Θεολογίςι» Δ', 1926, σ. 60-71. 
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1939 αντέγραψε καί έφωτογράφησε τοΰτο δ καθηγητής κ. Ζακυθηνός *. Νυν 

απόκειται εις τό έν Δημητσάνη ιστορικόν άρχεϊον Γορτυνίας. 
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ΚΕΙΜΕΝΟΝ 

Τό πλαστόν τοΰτο έγγραφον τοΰ Νικηφόρου Φωκά είναι γεγραμμένον έπι 

χάρτου διαστάσεων0,31X0,15 — διαστάσεις γεγραμμένου μέρους 0,2101 X 

0,1132 — εις δυο φύλλα, εξ ών έν μόνον καταλαμβάνει τό κείμενον. Έπι 

κεφαλής τής γεγραμμένης σελίδος εύρίσκεται σφραγίς κυκλοτερής, κατά τό 

κέντρον μεν παριστώσα την κοίμησιν τής Θεοτόκου (Ή Θεοτόκος καθίστα¬ 

ται επί κλίνης δ'πισθεν δ1 2 * * 5 αυτής εΐκονίζεται 6 Ιησούς όρθιος,^ κρατών βρέ¬ 

φος, δπερ συμβολίζει την ψυχήν τής Παρθένου, εκατέρωθεν δέ τοΰ^Χριστοΰ 

εικονίζονται οί δώδεκα Απόστολοι, έξ έκ δεξιών καί έξ έξ αριστερών) κατα 

την πεοιφέρειαν δε έχουσα κύκλο) γεγραμμένα κεφαλαίοις γράμμασι τά εξής: 

«Η ΣΦΡΑΓΙΣ ΤΗΣ ΗΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗΣ ΒΑΡΡΕΤΑΔΟΣ [έν ετει 

8 (=1808) ε]Δ»9. ^ β 
Κάτω τής σφραγΐδος ταύτης δεξιφ καί αριστερά ύπαρχουσιν ετερα^δυο 

μικρά σφραγίσματα, επ’ ϊσης κυκλοτερή, παριστώντα δικέφαλον δετόν* υπέρ 

την αριστερόν κεφαλήν υπάρχει τό κεφαλαίον γράμμα Δ, υπέρ τήν δεξιάν το 

8, κάτω τοΰ αριστερού ποδός τό Α καί κάτω τοΰ δεξιού τό Ρ. Δεν γνωρί- 

ζομεν τί ταΰτα σημαίνουσι. _ χ 
Συμφώνως προς τήν σφραγίδα τό άντίγραφον τοΰτο έγράφη εν ετει 

1808, διά τής συνήθους μελάνης εξαιρέσει τοΰ τελευταίου στίχου, δστις έχει 

γραφή διά κινναβάρεως καί ΰπό άλλης χειρός. Τό κείμενον έχει γραφή ^επι- 

μελώς, εύδιακρίτως καί δεν παρουσιάζει διορθώσεις υπό τής ίδιας ή άλλης 

χειρός μεταγενεστέρας, σφάλματα όμως όρθογραφικά υπάρχουσι καί πιθανώς 

έχομεν καί έν χάσμα κατά τήν αρχήν τοΰ 14ου στίχου. Τό αρκτικόν κεφα- 

λαΐον Δ έχει γραφή κοσμητικώς. 

Κατωτέρω έκδίδομεν τό κείμενον τοΰ πλαστοΰ χρυσοβούλλου, ως ακρι¬ 

βώς 3 τοΰτο έχει* τά τών προγενεστέρων εκδοτών σφάλματα καί τα του αντι- 

γραφέως άτοπήματα θά δηλώσωμεν έν τώ κριτικφ ύπομνηματι. ^ 

Ή άρίθμησις τών στίχων τοΰ κειμένου έχει γίνει επί τή βασει του χω¬ 

ρισμού τών στίχων εν τφ χειρόγραφα). 

1 Καί ημείς εΐδομεν τό χειρόγραφον. , 
2 Τά έντός τών αγκυλών διά μικρών γραμμάτων γεγραμμενα δεν σώζονται νυν 

πλήν αναγράφει ταΰτα δ Μπουρνιάς ΙΜΚ άν. *Θ Μπουρνιάς άναγινώσκει την σφρα¬ 

γίδα οδτω: 'ΖφραγΙς τής υπεραξίας Θεοτόκον τής Βαριταδος εν ετει 8. Ε.Δ». 

2 Πλήν βεβαίως τής στίξεως. 

Δι’ επικουρίας καί βοήθειας τοΰ παναγίου καί τελεταρχικοΰ 

πνεύματος βασιλεύων ' εγώ ό νικηφόρος φωκάς έν τφδε έννεακο- 

σιοστφ έξηκοστφ τετάρτφ χρίστε πωνύμω ετει καί όδεύσας κατά 

τήν έλλάδα κινούμενος τοΰ κατά τών βουλγάίρων πολέμου, 

εύρέθην εις τι ιερόν καί σεβάσμιον μοναστήριον έπωνομαζό'μενον 

τής υπερενδόξου κυρίας θεοτόκου, τό τής βαρρετάδος έπικληθέν, 

καί ! τούς έν αύτφ αγίους θησαυρούς προσκυνήσας, τών άγιων 

λειψάνων πλεί|στων δντων συν τοίς έκεΐσε εύρισκομένοις άγίοις 

θησαυροις, καί προνοίας , θεϊκής έμπνευσάσης τφ έμφ πνεύματι, 

έπέσχε τή έμή βουλή καί έπέδωκα | κατάθεν καί μέρος τοΰ ζθ3θ- 

ποιοΰ ξύλου διά μνημόσυνον τών ευσεβών ημών | γονέοιν καί 

λύτρον ήμετέρων άμπλακημάτων, ώς καί διά προσταγής τής 

ήμε|τέρας αύτοκρατομεγαλειότητος διά χρυσοβούλου έποιήθη ή 

προειρημένη κατάθεσις | τοΰ αύτοΰ πανζωηφόρου ξύλου εις τό 

αυτό ρηθέν μοναστήριον. Καί οΰτω σταμ|φθέν τό πανσεβάσμιον 

καί άγιον ξύλον εις τύπον σταυρού εύρέθη, δραχΙμάς δεκαοκτώ (α), 

έγκεκοσμημένον χρυσίφ καθαρφ καί μετά πλείστων σμα|ράγδων 

καί μαργαριτών* τυγχάνει δε σπιθαμιαϊον τό μήκος τό δέ πλάτος 

έως ενός \ δακτύλου. Άπελθών οΰν εις τον είρημένον κρατούντα 

π πόλεμον, δεν έλλειψαν οί όσιώ]τατοι άσκοΰντες τοΰ ιερού μονα- 

18 στηρίου ίκετεύοντες τήν άνασσαν καί πάντιμον ημών ! δέσποιναν, 

όπως κατατροπόίση τούς αντιπάλους ημών. Καί, ώ τοΰ μεγίστου 

19 τερατουργήματος καί απείρων σου θαυμάτοόν, κυριώνυμε θεο- 

20 τόκε, οί ήμέτεροι αιχμάλωτοι λυθέντες ί τοΰ δεσμού σύμμαχοι έγέ- 

21 νοντο, καί τούς μέν κατεσφάξαμεν τούς δέ έν φυγή έ|τρέψαμεν. 

Καί ύποστηρίζοντες τά κάστρα τά προεδαφισθέντα καί τάς κώμας, 

22 έξήλθον ; οί ιερείς καί σεβάσμιοι πατέρες τοΰ ιερού τούτου μονα- 

23 στηρίου φέροντες μεθ’ έαυ|τών τάς σεβάσμιας εικόνας καί τον έν 

24 πλείστοις θαυματουργήμασι πανσεβάσμιον σταυίρόν, όνπερ καί 

προσκυνήσαντες θερμώς εύσεβώς τε άσπασάμενοι, άφιερόίσα- 

25 μεν | τφ εις Ιωάννινα κειμένορ μετοχίορ, όμοΰ μέ τούς έν αύτφ 

26 περιεχομενους αμπελώνας καί | έλεώνας καί ιερόν ναόν τής αγίας 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
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27 μάρτυρος μαρίνης. Προστάζει 6έ ή ήμετέρα αύτοικρατομεγαλειο- 

της, ΐνα δίδεται κατ’ έτος τοϊς όσιωτατοις άσκοΰσι λίτραι πεντή- 

28 κοντά χρυισίου καθαρού προς αύτάρκειαν αυτών προστάζει δε ετι 

29 δτι τό μετόχιον, τό εις τάς σέρρας, όμοΰ με αμπελώνας και χοιρά- 

30 φια ζευγαρίων είκοσιπέντε, φερό|μενον μέ τον ιερόν ναόν τοϋ 

31 προφήτου ήλιου, δπερ πρότερον έζουσιάζετο παρά τοϋ ίεροϋ 

μοναστηριού τής θεοτόκου ημών και έπειτα έδοθη έτέροις, νά 

32 έξουσιάζηται καί αϋθις, ώς και τότε, λαμβανόμενον πάλιν ώς 

33 νόμιμον. Προστάζει προς τοΰτοις | ή ήμετέρα αύτοκρατομεγαλειο- 

34 της δτι οι όσιώτατοι άσκοϋντες νά είναι πάντη ελεύθεροι από παν- 

35 τός δεσμού και τελωνίων βοηθούμενοι και αμυνόμενοι έν πά|στ] 

παρ’ ελπίδα τυχοϋση περιστάσει καθ' δλους τους δυνατούς τρό- 

36 πους, όπως | μείνωσι διά βίου παντός ατάραχοι καί ουδέ μικράς 

37 ένοχλήσεως υποκείμενοι. | Διό καί διά προσταγής ημών έδόθη 

38 τόδε ήμέτερον χρυσόβουλον, έσφραγι|σμένον τή ήμετέρα αύτοκρα- 

39 τορική καί βασιλική σφραγϊδι καί διά τής ήμετέρας | βασιλικής 

προσταγής, υπογραφή ημών καί τών αύγούστων καί αύτοκρατό- 

40 ρων ' έμών παίδων. 

41 Έδόθη έν τώ αύτω Ηξδ, σεπτεμβρίου ιε , καρνανια. | 

Ό έν χριστφ βασιλεύς καί αύτοκράτωρ ρωμαίων νικηφόρος 

φωκάς. 

ΚΡΙΤΙΚΟΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

'Ο πρώτος εκδότης τοΰ ανωτέρω κειμένου έχει ύποπέσει εις πλείστας παρανα- 

γνώσεις, παραλείψεις καί έχει προσθέσει λέξεις Ανυπάρκτους έν τώ χειρογράφφ. Τάς 
ύπ’ αύτοΰ προταθείσας διορθώσεις ουδόλως έσημείωσε. ΟΙ δεύτερον έκδόντες άνετύ- 

πωσαν απλώς τό κείμενον, προβάντες εις τινας διορθώσεις, είναι βέβαιον δμως οτι 

δεν είδον έκ νέου τό χειρόγραφον. 
Κατά ταϋτα άντιβολή τών γραφών τοϋ χειρογράφου προς τάς τών εκδοτών είναι 

Αναγκαία. Δέον νά σημειωθη δτι ημείς έν τώ κειμένω διετηρήσαμεν και τα ορθο¬ 

γραφικά σφάλματα, δηλοΰμεν όμως τό ορθόν έν τφ κριτικώ ύπομνήματι. 'Η γραφή 
τοϋ χειρογράφου τίθεται πάντοτε πρώτη έν τφ ύπομνήματι, διά τοϋτο δε και δεν 

Ακολουθείται υπό ούδενός συμβόλου. 

3ΙΟΒΑ 

Μ = Αί υπό τοΰ Γρ. Μπουρνιά ένθ’ Αν. παρεχόμενοι γραφαί. 

Ζ = Αί υπό I. καί Π. Ζέπου ένθ’ Αν. παρεχόμενοι γραφαί. 
Κ = Αί ύφ* ημών προτεινόμεναι γραφαί προς διόρθωσιν σφαλμάτων τοΰ Αντιγρα- 

φέως' τό Κ (= Κουμανούδης) θέτομεν καί οσάκις δεχόμεθα τάς διορθώσεις τών 

προηγηθέντων εκδοτών. 
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2 ι τωδε τφ δε Μ έξηκοατφ έξηκοατφ ΜΖΚ 4 - 5 επωνομαζόμενον επονομα- 

ζόμενον ΜΖΚ 5 υπερενδόξου υπέρ ένδοξου ΜΖ ^αρρ'εεάδος βαρίΐάδος ΜΖ 9 κατά- 

$εν καταθέν ΜΖΚ 10 λντρον λύτρων ΜΖ Π χρνσοβούλον Μ χρυσοβούλλου ΖΚ 
προειρημένη προκειμένη ΜΖ 12 πανζωηφόρου πάν ζωηφόρου ΜΖ 12 - 13 σταμ- 

φθ'εν ατημφθέν ΜΖ πεμφάέν Κ 13 και Άγιον οίη. ΜΖ 14 δεκαοκτώ δέκα 

οκτώ ΜΖ (α) 2 οηι. ΜΖ 15 μαργαριτών μαργαριτών ΜΖΚ σπιθαμιαίου πιϋα- 

μιαΐον ΜΖ 10 άπελϋών έπελθών ΜΖ ελλειψαν έληξαν ΜΖ 17 τον Ιερόν μονα¬ 

στηριού των Ιερών μοναστηρίων ΜΖ άνασσαν άνασαν ΜΖ 18 κατατροπώση κατα¬ 

τροπώσου ι ΜΖ ώ ώ ΜΖ 21 κάστρα κάστρη ΜΖ προεδαφισθέντα^ προαεδαφι- 

σϋέντα Κ 22 ιερείς ιεροί Κ 23 θαυματουργήμασι, Μ θαυματονργήσααι Ζ παν¬ 

σεβάσμιον σεβάσμιον ΜΖ 24 δνπερ δν περ ΜΖ εύαεβως τε εύαεβώς καί ΜΖ 
26 ελεώνας ελαιώνας ΜΖΚ ήμετέρα, Ζ νμετέρα Μ 27 δίδεται δίόωνται Κ λιτραι 

λύτρας ΜΖ 27 - 28 χρυσίου χρυσού ΜΖ 29 είκοσιπέντε είκοσι πέντε ΜΖ 30 ή¬ 

λιον Ήλιον ΜΖ 31 εξουσιάζηται εξουσιάζεται ΜΖ 32 τότε ιό τε ΜΖ νόμιμον 

δίκαιον ΜΖ 33 πάντη παντι ΜΖ 34 δεσμόν, Μ δασμού ΖΚ τελωνίων τελω¬ 

νείων ΜΖΚ 36 ουδέ μικρός ούδεμιάς ΜΖ 37 τόδε τφ δε ΜΖ 40 έμων 

ήμών ΜΖ \ξδ 664 ΜΖ ?5ξδ Κ ροδί; \ξδ αάά. ετει ΜΖ σεμπιεβρΐον Σεπτεμ¬ 

βρίου ΜΖΚ £ε 45 ΜΖ καρνανία άπερανϋία ΜΖ [Ά]καρνανία Κ 

Προσθήκη. 'Ο καθηγητής κ. Ν. Β. Τωμαδάκης, ένθ. άν., έν στίχ. 37 διορ¬ 

θώνει τόδε και έν στίχ. 40 964. 
* 

* * 

Ίο χειρόγραφον τούτο θεωρούμεν άντίγραφον 1 * 3 του άρχικώς κατασκευα- 

σθέντος (πλαστού) χρυσοβούλλου διά τούς έξής λόγους: 

Διότι φέρει την σφραγίδα 4 τής μονής εις ήν δήθεν έπεδόθη, και διότι 

1 Οί αριθμοί άντιστοιχοϋσι προς τούς στίχους του χειρογράφου. 

5 Τό εντός των παρενθέσεων α δηλοΐ δτι λέξις ή λέξεις τινές έλλείπουσι τοϋτο 
ύπεμφαίνει και τό ατελές του νοήματος. Προέχον είναι νά διευκρινηθή, άν τό (α) 

όφείλεται είς τον άντιγράψαντα τό έγγραφον ή ε!ς άλλον τινά μεταγενέστερον. Συγ- 

κρίναντες τό κενόν τό ύπάρχον μεταξύ των λέξεων «δεκαοκτώ» καί «ίγκεκοομημένον*, 

διεπιστώσαμεν δτι τούτο είναι μεϊζον πάντων των διαστημάτων των χωριζόντων τάς 
αλλας λέξεις τού χειρογράφου. Ή διαπίστωσις αυτή άγει είς τό συμπέρασμα οτι τό 
(α) έτέθη ύπ’ αύτοΰ τού συντάξαντος τό άντίγραφον κατά την αντιγραφήν τού 14ου 
στίχου. Φαίνεται οτι τό χειρόγραφον, δ είχεν ύπ’ οψιν ό άντιγραφεύς κατά τήν 
σύνταξιν τού παρόντος αντιγράφου, παρουσίαζε μεταξύ των λέξεων «δεκαοκτώ» καί 
«έγκεκοσμημένον» χάσμα, προελθόν έξ άποξέσεως λέξεως ή λέξεων ή, όλιγώτερον πιθα¬ 

νόν, δυσξυμβλήτους λέξεις. Μή δυνάμενος ό άντιγραφεύς νά συμπληρώση τό παρου- 

σιαζόμενον κενόν, δηλοΐ τούτο διά τού εντός παρενθέσεων α. Έν ούδεμιά περιπτώ- 

σει δύναται νά νοηθή τό (α) ως σημαίνον παραπομπήν προς συμπλήρωσιν παραλει- 

φθεισών λέξεων υπό τού ίδιου τού άντιγραφέως διότι 1. τό (α), ως εΐπομεν, έγράφη 
αμέσως μετά την γραφήν τής λέξεως «δεκαοκτώ» καί προ της γραφής τής λέξεως 
«έγκεκοσμημένον» καί 2. διότι τό ετερον σκέλος τής παραπομπής ούδαμού υπάρχει. 

5 Κατά μείζονα ακρίβειαν πρόκειται περί πανομοιοτύπου αντιγράφου (= οορΐβ 

ίΐ^υτόβ). , , , 
4 Διότι, εάν βεβαίως δεν ήτο άντίγραφον, δεν θα ησαν τοσον αφελείς οι κατα- 

σκευάσαντες τό «χρυσόβουλλον*, ώστε νά θέσωσιν επι κεφαλής τουτου την σφραγίδα 
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ύπάρχουσιν έν τφ κειμένφ διάφορα άντιγραφικά σφάλματα (στιχ. 9, 12, 22, 

34, 40, 41). 

Τήν παρουσίαν τής σφραγϊδος τής μονής έν τφ χειρογράφφ ερμηνεΰο- 

μεν ως εξής: Φαίνεται δτι ή μονή τής Βαρετάδος, θέλουσα νά κατοχύρωση 

τήν κατοχήν των έν τφ έγγράφφ άναφερομένων μοναστηριακών κτημάτων 

των μετοχίων αυτής, ου μόνον κατεσκεΰασε τό αρχικόν πλαστόν χρυσόβουλ- 

λον, αλλά και άπέστειλεν εις τά μετόχια αυτής, των οποίων τήν περιουσίαν 

έρρύθμιζε τό παρόν «χρυσόβουλ?^ον», αντίγραφα προς ιδίαν αυτών χρήσιν 

κεκυρωμένα διά τής σφραγϊδος τού μοναστηριού. 'Έν τοιούτον άντίγραφον 

είλ'αι πιθανώς καί τό μέχρις ήμών διασωθέν \ 

* 
* # 

’Ήδη ο ΚηΐίηβαολίΘΓ, ένθ’ άν., αναφέρουν γνώμην τού Σ. Λάμπρου, 

ώμίλησε περί τής πλαστότητος τού παρόντος εγγράφου* ήμεϊς θά έκθέσο^μεν 

άναλυτικώς τούς λόγους τής πλαστότητος. 

τής μονής καί νά έχιοσι τήν άξΐωσιν νά θεωρηθή τούτο γνήσιον αύτοκρατορικόν 
έγγραφον. Ή παρουσία σφραγϊδος έν άντιγράφοις χρυσοβούλλων είναι συνήθης καί 
κυρωτική τής ακρίβειας τής αντιγραφής από τού αρχικού κειμένου. Προχείρως 
άναφέρομεν τό άντίγραφον τού γνησίου χρυσοβούλλου τού Νικηφόρου Φ<οκά τού 
έτους 964, άποκείμενον έν τή μονή τής Μ. Λαύρας, δπερ φέρει τήν σφραγίδα τής 
αυτής μονής τού έτους 1616 (πρβλ. Ο. Κ ο ιι Π 1 α γ ά - Ρ. Ο ο 11 ο ιυ ρ, Αοίεε άο 
4,3 ντ&, Α', 1937, σ. 13) καί άντίγραφον τού χρυσοβούλλου, των αύτοκρατόρων 
Βασιλείου Β' καί Κωνσταντίνου Η' τού έτους 978, φέρον έπίσης τήν σφραγίδα τής 
μονής τής Μ. Λαύρας (πρβλ. Ο. Κ,ο ια ί 11 & τ <3 - Ρ. Ο. ο 11 ο ηι ρ, ένθ’ άν., σ. 17). 

1 Ό Μπουρνιάς, ένθ’ άν., δημοσιεύει πρό τού χρυσοβούλλου τό άκόλουθον 
κείμενον : 

«664 'Έτει Σεπτεμβρίου ΙΕ άπερανϋία. ό έν Χριστώ) Βασιλεύς καί αντοκράτωρ 

Ρωμαίων. 
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ 

Έκ τούτου τού άνω βασιλικού αφιερώματος νπάρχοναι καί τά ήμέτερα πέντε κομμάτια, 

τά όποια έν τη Βασιλίδι των πόλεων διατελ.οϋντί μοι δέδωκέ μοι δ Πανοσιώτατος καθη¬ 

γούμενος Βασιστάδος (δίο) Κυρ Διονύσιος, ατε ώς νφ' ήμών πολ.λάκις ευεργετηθείς είς 

πολλ.ότατα αναγκαία τον καί περιπλέον είς μετρητά. Είς βεβαίωσιν αλήθειας λοιπόν 

δέδωκέ μοι ενσφράγιστον καί τό παρόν τούτο τού βασιλικού χρνοοβούλ.ου διαβεβαιονν, δτι 

τά τεμάχια τμηϋένια καί ζυγιασϋέντα εύρέθησαν μισό δράμι. 

'Εδόϋη μοι τό χίλια οκτακόσια οκτώ τού Μηνάς Μαΐον εν Πόλ.ει.» 

Ό Μπουρνιάς ούδεμίαν παρέχει πληροφορίαν επεξηγηματικήν περί τού κειμέ¬ 

νου τούτου" πάντως πρέπει νά άναφέρεται είς τον κτήτορα τού «χρυσοβούλλου». 

Δεν δυνάμεθα νά δεχθώμεν όμως δτι τό χρυσόβουλλον έποιήθη *είς βεβαίωσιν αλή¬ 

θειας» τής έν τω ανωτέρω σημειΐόματι άναφερομένης δωρεάς. Μάλλον πρόκειται περί 
δευτέρας χρησιμοποιήσεως' άλλως τε καί τό περιεχόμενον τού πλαστού χρυσοβούλλου 
δεν φαίνεται νά έχη σημεία επαφής προς τά έν τω σημειώματι λεγάμενα. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ} ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετοδ ΚΔ' 21 
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Τό χρυσόβουλλον τούτο θεωροΰμεν πλαστόν διά τους έξης λόγους: 

1. Διότι τό έτος, καθ’ ο άπελΰθη τό έγγραφον τοΰτο, δηλοΰται διά 

τοϋ από Χρίστου γεννήσεως χρονολογικού συστήματος. 

Έν στίχ. 2-3 άναφέρονται τά εξής: «εν τώδε εννεακοσιοστφ εξηκο¬ 

στό) τετάρτω χριστεπωνύμφ ετει», εν δέ στίχ. 40 «εδόΰη έν τφ αντφ 

\ξδ' (γράφε ^ξδ')». Παρέχεται δήλον ότι ήμίν εις δυο περιπτώσεις ή 

από Χρίστου γεννήσεως χρονολογία, έν ώ επρεπε νά υπαρχη η απο κτί¬ 

σεως κόσμου (6472). 
Ή χρονολογία αΰτη πείθει περί τής πλαστότητος του χρυσοβοΰλλου, 

διότι είναι γνωστόν ότι μέχρι τής 'Αλώσεως ουδέποτε 1 τίθεται εις αυτοκρα- 

τορικόν χρυσόβουλλον τό από Χρίστου γεννήσεως χρονολογικόν σΰστημα. 

Εικασία ότι δήθεν δ άντιγραφεύς αντικατέστησε την από κτίσεως κόσμου 

χρονολογίαν διά τής από Χρίστου γεννήσεως δεν φαίνεται πιθανή, διότι πρό¬ 

κειται περί αΰτοκρατορικου εγγράφου, τό όποιον έδει νά αντιγραφή ακρι¬ 

βώς καί διότι ή από Χρίστου γεννήσεως χρονολογία παρέχεται δίς εν τφ έγ¬ 

γραφα), ολογράφως έν αρχή (στίχ. 2-3) καί άριθμητικώς έν τέλει (στίχ. 40). 

Έν τφ ήμετέρφ «χρυσοβοΰλλφ» ελλείπει καί ή Ινδικτιών' ή ελλειψις των 

δυο τούτων στοιχείων των χρυσοβοΰλλων άπο του ημετέρου μόνον δια πα¬ 

ραδοχής τής πλαστότητος αύτοϋ δΰναται νά έρμηνευθή. 

2. Διότι ΰπάρχουσιν έν αύτφ ιστορικά σφάλματα. Έν τφ «χρυσο¬ 

βοΰλλφ» δηλοΰται σαφώς (στίχ. 3-4 «καί όδεύσας κατά τήν Ελλάδα » κι¬ 

νούμενος τον κατά των Βουλγάρων πολέμου») ότι κατά τό έτος 964 ή καί 

πρότερον ό Νικηφόρος Φωκάς εΐχεν έκστρατεΰσει έναντίον τών Βουλγάρων, 

έν φ ό κατά τών Βουλγάρων πόλεμος άνελήφθη υπό του Νικηφόρου Φωκά 

κατά τό έτος 96δ. Παρατηροΰμεν λοιπόν ότι τό «χρυσόβουλλον» του έτους 964 

προϋποθέτει ώς γνωστόν τον πόλεμον του 965. ’Άνευ αμφιβολίας τοιοΰτο 

σφάλμα δεν ήτο δυνατόν νά εύρίσκετο έντός γνησίου αΰτοκρατορικου έγγραφου. 

Έν τφ αΰτφ «χρυσοβοΰλλφ» άναφέρεται (στίχ. 3 «...όδεύσας κατά 

την 'Ελλάδα κινούμενος τον κατά τών Βουλγάρων πολέμου, ενρέ&ην εις τι 

ιερόν καί σεβάσμιον μοναστήριον...») ότι ό Νικηηιόρος Φωκάς έπεσκέ- 

φθη 3 την Ελλάδα, έν φ καθ’ όσον γνωρίζομεν, ό αΰτοκράτωρ οΰτος οΰδέ- 

1 ’Εξαίρεσιν άποτελοΰσι χρυσόβουλλα άφορώντα είς διεθνείς σχέσεις. Πρβλ. 

μ Οοΐβοτ, Ρ&οδίπιΐΐεδ θγζ&πΙΐηΐδαίιεΓ ΚΜβεπιτίΣΐΗΐάεη, Ν. 11, σ. 17, στίχ. 

(χρυσοβ.) 10-11, Ν. 14, σ. 20, στίχ. (χρυσοβ.) 22-23, Ν. 15, σ. 23, στίχ. (χρυ- 

σοβ.) 43, κ.ά. 
2 Ασφαλώς δεν πρόκειται περί τοϋ θέματος Ελλάδος, άλλα περί τοϋ συνή¬ 

θους γεωγραφικοΰ ορού. 
3 "Ισως ό συντάκτης τοϋ παρόντος εγγράφου, όμιλών περί έλευσεως τοϋ Νικη¬ 

φόρου Φωκά είς την κυρίως Ελλάδα, έχει ύπ’ όψιν τον Βασίλειον τον Βουλγαρο- 

κτόνον, δστις όντως ήλθε, καί συγχέει τοΰτον προς τον Νικηφόρο ν Φωκαν. 
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ποτέ έπεσκεφθη την κυρίως Ελλάδα, αλλά έφθασε μόνον μέχρι τής Θράκης 

κυριεΰσας τά παρά την ελληνοβουλγαρικήν μεθόριον βουλγαρικά φροΰρια. 

3. Ό λεκτικός τΰπος, τον οποίον παρουσιάζει τό «χρυσόβουλλον» 

τούτο, ιδία δέ κατά την αρχήν καί τό τέλος, άφίσταται κατά πολΰ τοΰ λε¬ 

κτικού τΰπου, τον όποιον χρησιμοποιοεΐ ή αΰτοκρατορική γραμματεία επί 

τών χρόνων τοΰ Νικηφόρου Φωκά. Διά τοΰτο θείοροΰμεν χρήσιμον, άν καί 

δεν έχομε ν πρωτότυπον 1 χρυσόβουλλον τοΰ Νικηφόρου Φωκά εις την διάθε- 

σιν ημών, νά έπιχειρήσο)μεν την σΰγκρισιν ώρισμένων χαρακτηριστικών 

σημείων τοΰ «χρυσοβοΰλλου» προς αντίστοιχα σημεία αντιγράφου γνησίου 

χρυσόβοΰλλου 2 τοϋ Νικηφόρου Φωκά τοΰ έτους 6472 (=964) 3, μηνός 

Μαΐου, όπερ άπόκειται έν τή μονή τής Μ. Λαΰρας τοΰ ' Αγίου "Ορους. 

α'. Έν τφ άθωνιτικφ χρυσοβοΰλλφ (στίχ. I - 8) παρατηροΰμεν ότι 

υπάρχει πρόλογος, όστις απουσιάζει καθ’ ολοκληρίαν έκ τοΰ ύφ’ ημών μελε- 

τηθέντος «χρυσοβοΰλλου». 

β'. Είς τους στίχους 8-9 ό Νικηφόρος Φωκάς όμιλών δι’ εαυτόν, έν 

τφ γνησίφ χρυσοβοΰλλφ, λέγει τά εξής: «Έπεί τοιγαρονν καί ή ύλεοστεφής 

ήμών γαληνό της πόση προΰνμία...»· είς δέ τους στίχους 20-21 λέγει 

τάέξής: «Αωρεΐται ονν ή ϋεοστεφής | καί σταυροφόρος ήμών αρχή...»· 

καί είς τούς στίχους 41-42: «...βούλεται ή ΰεοστεφής ] ήμών αρχή,..». 

Έν τφ πλαστφ χρυσοβοΰλλφ ό αΰτοκράτωρ όμιλών δι’ εαυτόν είς τούς στί¬ 

χους 10-11 λέγει τά έξης: «... ώς καί διά προσταγής τής ήμε]τέρας αϋτο- 

κρατομεγαλειότητας...» καί είς τούς στίχους 26 καί 27 «Προστάζει δέ ή 

ήμετέρα αντοίκρατομεγαλειότης...». 

Έκ τής συγκρίσεως τών τίτλων, οϊτινες άναφέρονται είς τον αΰτοκρά- 

τορα, βλέπομεν ότι υπάρχει τεραστία άπόστασις μεταξύ τοΰ άθωνιτικοΰ χρυ¬ 

σοβοΰλλου καί τοΰ υπό έρευναν. Ιδιαιτέρως διά τον όρον αντοκρατομεγα- 

λειότης παρατηροΰμεν ότι οΰτος οΰδέποτε έχρησιμοποιήθη προς χαρακτηρι¬ 

σμόν βυζαντινού αΰτοκράτορος προσέτι δέ καί ή λέξις είναι καινοφανής. Ή 

κατά πρώτον έπ’ ίσης πρόσωπον εκφορά τοΰ αΰτοκράτορος («.■■ βασιλεύων 

εγώ ό Νικηφόρος Φωκάς...») είναι άήθης παρά τοΐς Βυζαντινοΐς. 

γ'. Τό πλαστόν χρυσόβουλλον φαίνεται ότι έχει ΰπ’ όψιν του τό χρυσό¬ 

βουλλον τής Μ. Λαΰρας τοΰ έτους 964, διότι τό τελευταΐον τοΰτο όμιλεΐ περί 

1 Τό παλαιότερον σωζόμενον έν πρωτοτύπου χρυσόβουλλον είναι τοΰ έτους 1052. 

Πρβλ. Α. Σιγά λ αν, 'Ιστορ. τής 'Ελλ. Γραφής, 1934, σ. 265’. 

2 Τά χρησιμοποιούμενα τμήματα τοΰ κειμένου έλάβομεν έκ τοϋ βιβλίου τών 
Ο. Κ-οαίΠατά-Ρ. ΟοΠοταρ, Αοίεε άε Ι,ανιτί, τόμ. Α', 1939, σ. 13-16, 

ένθα καί ή σχετική περί τό χρυσόβουλλον τοϋτο βιβλιογραφία. 

3 Δέον νά σημειωθή οτι ό Σωφρόνιος Εύστρατιάδης, : Ελληνικά, Β', 

1929, σ. 35 (νβ') εσφαλμένος νομίζει οτι τό γνήσιον χρυσόβουλλον τοΰ Νικηφόρου 
Φωκά είναι τοΰ έτους 6482 (=974). 
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δωρεάς τμήματος τοϋ τίμιου σταυρού. Συγκεκριμένους εις τούς στίχους 20- 23 

λέγονται τά εξής χαρακτηρίζοντα τό τμήμα τού δωρηθέντος τίμιου ξύλου: 

«Δωρεΐται ονν ή ϋεοστεφής I και σταυροφόρος ήμών αρχή τή ρηΰείση 

αυτής Λαύρα τιμών και πανάγιον ξύλον αυτό εξ αυτού εκείνου τοϋ βαστά- 

σαντος τον Κ(ύριο)ν και δεσπότην μου, \ πλεϊον μεν σπιθαμής τό μή¬ 

κος, ελαττον δε τό εγκάρσιον, και πάχος μεν σώζον άντίχειρος, σχήματος 

δε διπ/.οϋ στ(αν )ροΰ». 

Τό χωρίον τούτο αντιστοιχεί προς τά εις τούς στίχους 9, 12-16 άνα- 

ψερόμενα έν τφ πλαστώ χρυσοβοΰλλφ : «...καί μέρος τον ζωοποιού σταυ¬ 

ρού...», «...τον αυτού πανζωηφόρου ξύλων εις τό αυτό ρηϋ'εν μοναστήριον. 

Και οϋτω σταμφϋ'εν τό πανσεβάσμιον και άγιον ξύλον, εις τύπον σταυρού 

ενρέΰη, ... τυγχάνει δε σπι.Οαμιαΐον τό μήκος τό δε πλάτος εως ενός δα- » 

κτνλου». 

δ\ Περαίνοντες την σΰγκρισιν άναφέρομεν κατά πρώτον μεν τούς τε¬ 

λευταίους στίχους τού άθωνιτικού χρυσοβούλλου καί είτα τούς τελευταίους 

στίχους τού πλαστού. Στίχ. 41 κ.ε. « | ...οϋτω περί τε τούτων απάντων και 

περί των άλλων, ών τοΐς προλαβονσι δνσΐ χρνσοβούλλυις ένετειλάμεϋα, συν 

Θ(ε)φ θεσπίζει, ευδοκεί και βούλεται ή ϋεοστεφής ; ήμών άρχή, μηδε- 

νός τό παράπαν ενάντιον μενού ή άντιλέγοντος, ώς βεβαίου και άήραγοϋς 

τυγχάνοντος τοϋ παρόντος ευσεβούς χρυσοβούλλου λογον 'ΑΒ τής θεοσεβούς 

ήμών βασιλείας γεγενημένον εν μηνί Μαΐω τής [·] ζ ϊνδικτιώνος έν ετει 

εξακισχιλϊοστω (είο) τετρακοσιοστά) οβω (=έβδομηκοστφ δευτέρορ), ] εν φ 

και τό ήμέτερον ευσεβές και ϋεοπρόβλητον νπεσημήνατο κράτος. ! /' Νι¬ 

κηφόρος έν Χριστφ τφ Θεφ πιστός βασιλεύς και αντοκράτωρ Ψωμαίων 

ο Φωκάς» Ταύτα εύρίσκονται έν τω άντιγράφφ τού γνησίου χρυσοβούλλου 

τού Νικηφόρου Φωκά, έν δέ τφ πλαστφ εύρίσκονται τά έξής έν στίχ. 37 κ.ε. 

«... ; Διό και διά προσταγής ήμών έδόϋη τάδε ήμετερον γρυσόβουλον, 

έσφραγι\αμένον τή ήμετέρα αντοκρατορική και βασιλική σφραγϊδι και διά 

τής ήμετέρας \ βασιλικής προσταγής, υπογραφή ήμών και τών αϋγού- 

στων και αυτοκρατόρων | έμών παίδων. Έδόϋη εν τφ αντω \ξδ σεπτεμ- 

βρίου ιε [Ά]καρνανία. | Ό έν Χριστφ βασιλεύς καί αντοκράτωρ ρω¬ 

μαίων νικηφόρος φωκάς.». Ή διαφορά, ήτις υπάρχει μεταξύ τών δύο τού¬ 

των χωρίων είναι καταφανής, ώστε δεν χρειάζεται νά έπιμείνη τις εις λε¬ 

πτομέρειας Χ. 

1 Σχετικώς προς τό χωρίον «...υπογραφή ήμών καί τών ανγονστων και αύτοκρα- 

τόρων έμών παίδων...ν παρατηροϋμεν τά ε£ής : α’) Άναληθ-ώς άναφερεται δτι ό 
Νικηφόρος Φωκάς έχει τέκνα, β') "Οτι τά «τέκνα» τοϋ Νικηφόρου Φωκά συνυπογρά- 

φουσι τό χρυσόβουλλον περίπτωσιν συνυπογραφής αύτοκράτορος καί μελών τής αύτο- 

κρατορικής οικογένειας δεν έχομεν, κα6·’ όσον τουλάχιστον γνωρίζομεν. γ) Ολιος 
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4. Ή γλώσσα, την οποίαν εμφανίζει τό «χρυσόβουλλον», είναι κατά 

πολύ νεωτέρα τής χρησιμοποιούμενης έν τοΐς έπισήμοις εγγράφοις κατά τούς 

χρόνους τού Νικηφόρου Φοοκά. Παρατηρούμεν τούς εξής χαρακτηριστικούς 
τύπους. 

Στίχ. 14. Υπάρχει ή λέξις δραχμάς, ήτις είναι άγνωστος παρά βυζαν- 

τινοΐς (έν δημοσίοις εγγράφοις), ως νόμισμα. 

Στίχ. 16. Παρέχεται ό νεωτερικός τύπος δεν αντί τού αναμενομένου ούκ. 

Στίχ. 26, 28, 32. Σημειούμεν τον ρηματικόν τύπον προστάζει, αντί τού 
προοτάσσ( ττ)ει. 

Στίχ. 28 - 31 καί 32 - 33. Ενταύθα έχομεν παράδοξον άνάλυσιν απα¬ 

ρεμφάτων καί διά τών δύο συνδέσμων, τού δτι καί τού νειοτερικού νά: 

«προστάζει... ότι... νά έξονσιάζηται...» 28-31, καί «...προστάζει... δτι... 

νά εϊναι...» 32 - 33. 

Στίχ. 31, 33. Ό τύπος νά αντί ΐνα. 

Στίχ. 33. "Εχομεν «... νά είναι...» αντί τού ώσι. 

"Ολαι αύταί αι άνωμαλίαι, τάς οποίας παρουσιάζει τό «χρυσόβουλλον» 

τού Νικηφόρου Φωκά, ώ; προς τά ιστορικά γεγονότα, την γλώσσαν, τον 

λεκτικόν τύπον καί ώς προς τό έφαρμοζόμενον χρονολογικόν σύστημα, 

ένισχύουσι την γνώμην δτι τό ανώτεροι «χρυσόβουλλον» είναι πλαστόν. 

Τό αρχικόν πλαστόν χρυσόβουλλον άναντιρρήτως έγράφη μεταξύ τών 

ετών 1783-1808. Τά δύο ταύτα σημεία ορίζονται ώς έξης: Τό έτος 1783 

είναι τό έτος, καθ’ δ ίδρύΟη ή μονή τής Κοιμήσεοις τής Θεοτόκου τής Βα- 

ρετάδος τό δέ έτος 1808 είναι τό έτος, καθ* δ συνετάχθη τό άντίγραφον 

τού πλαστού χρυσοβούλλου. 

Ή μονή τής ύπεραγίας Θεοτόκου τής Βαρετάδος. 

Ό Γρ. Μπουρνιάς, άναγνούς έσφαλμένως Βαριτάδος, ένόμισεν δτι ή μονή 

αύτη κεΐται παρά τάς Σέρρας. Ημείς καί εκ τής όρθοτέρας άναγνά>σεως τού 

40ου στίχου ([Ά]καρνανία αντί άπερανϋία) κατελήξαμεν εις τό συμπέρασμα 

δτι ή έν τφ πλαστφ χρυσοβούλλφ άναφερομένη μονή είναι ή έν τφ χιυρίφ 

Βαρετάς ή Βαρετάδα, τού τέως δήμου Στράτου, τής επαρχίας Βάλτου, τού νο¬ 

μού Αιτωλοακαρνανίας, κείμενη μονή τής κοιμήσεως τής Θεοτόκου. 

άναρμόστως ή λέξις «αύγούστων» άναφέρεται εις τά ανύπαρκτα άλλως τέκνα τοϋ 
Νικηφόρου Φωκά. Διά τής λέξεως «αύγουστα* χαρακτηρίζεται, ώς γναιστόν, μόνον ή 
σύζυγος τοϋ αύτοκράτορος. 

1 °Η μόνη μελέτη, ήν ήδυνήΰ-ημεν νά άνεύρωμεν σχετικώς προς την μονήν 
ταύτην είναι ή ακόλουθος : Αρχιμανδρίτου Σωφρονίου Παπακυριακοϋ, 

Χριστιανικά μνημεία έν Βάλτφ, Κοίμησις Θεοτόκου Βαρετάδος, έν περιοδικφ Ποι- 

μήν ό Καλός, έτος Α’, 1929, άριθ·. 6, σ. 47. 
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Έν Γεν. *Αρχ. Κράτ., Μοναστηριακά, Φάκελλος 152 (Διαλελυμένη μονή), 

σώζονται έγγραφα τής μονής μεταξύ των ετών 1834—1843. Εν τοϊς έγγρα- 

φοις τούτοις ή μονή φέρεται και υπό τά έξης ονόματα: Κοίμησις Θεοτοκου, 

Μονή Βαρετάδας, Μονή Βαρετάς και Βαρετάδες. 

Ή μονή αύτη σήμερον δεν είναι έν λειτουργία. Περί των μετοχίων αυ¬ 

τής εις τά Ιωάννινα, εις τάς Σέρρας καί περί των ναών Προφήτου Ήλιου 

και 'Αγίας Μαρίνης ούδέν ήδυνήθημεν νά άνεύρωμεν. 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ν. ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗΣ 

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΣΙΔΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΓΙΚΟΙ 

1. Ό Γεώργιος Πισίδης, εντρυφήσας δσον ελάχιστοι ποιηταί τού 

Βυζαντινού αιώνος είς τά πνευματικά δημιουργήματα τού αρχαιοελληνικού 

κόσμου, προσεπάθησε διά τής ποιήσειος του 1 νά έγγίσΐ) τάς μορφάς τής 

ελληνικής κλασσικής τέχνης. Ή τάσις αυτή προς τό παρελθόν, ήτις άλλωστε 

είναι γενικόν χαρακτηριστικόν τών Βυζαντινών, διαφαινομένη ευκόλως, διότι 

ο ποιητής δεν αποκρύπτει αλλά προβάλλει τάς πηγάς του, ήγαγεν έξ αρχής 

τούς μελετητάς εις τήν διαπίστωσιν τών προτύπων τού ποιητικού του έργου. 

Ήρευνήθησαν 6 "Ομηρος, οί Τραγικοί, οί Ρήτορες, ο Αριστοτέλης και 

αυτός δ Πλάτων 2 διά νά άποδειχθώσι τυχόν ύπάρχουσαι σχέσεις τού Πισί- 

δου προς αυτούς. Έάν δμως έπεδίωξεν ό'ντως δ ποιητής νά μιμηθή ιδιαιτέ¬ 

ρως ένα έκαστον τών προαναφερθέντων κλασσικών είναι αμφίβολον. Πιθα- 

νώτατα. έχων έκ τής συχνής μελέτης καί αναστροφής τών αρχαίων κειμένων 

πρόσφατον έν νφ τον γλωσσικόν καί θεωρητικόν αυτών πλούτον, έδημιούρ- 

γησεν έργα, τά οποία είναι πολύ φυσικόν νά εκφράζουν απηχήσεις, εμμέσους 

πάντοτε, τών ποιημάτων ιδίως εκείνων, ή μελέτη τών οποίων είχε συμβάλλει 

είς τήν διαμόρφωσιν τού παραστατικού αυτού πλούτου. 

Έν τούτοις, ούδείς δύναται νά άμφισβητήση δτι δ Γεώργιος Πισίδης 

δέν συνεκινήθη δλως ιδιαιτέρως έκ τών τριών μεγάλων τραγικών ποιητών 

τής Ελληνικής άρχαιότητος. Πράγματι ή επήρεια τών αρχηγετών τής τραγω¬ 

δίας είναι πλέον ή έμφανής είς τά ποιήματα τού Πισίδου. Είναι δέ πολύ 

πιθανόν δτι δ ποιητής, συνθέτων κατά τό πρώτον ήμισυ τού εβδόμου αϊώ- 

νος, είχεν ύπ’ δψιν του τραγφδίας τών κλασσικών δραματουργών μή διασω- 

θείσας είς ημάς, ώς τούτο φέρεται μετά βεβαιότητος καί διά τό μοναδικόν 

1 Τά έργα τού Γεωργίου Πισίδου έξεδόθ-ησαν έν μέρει είς τήν σειράν τών 
εκδόσεων τής Βόννης καί πλήρως είς τήν Πατρολογίαν τού Μ ί £ η ε (ΡΟ, 92, 1865, 

σ. 1263 κέ.). Γενικήν βιβλιογραφίαν περί Πισίδου παραθέτει ό Ογιιία Μ σ¬ 
τ ά ν ο 5 ί 1ν (ΒγζπηΙΐηοΙιΐΓθΐθίΐ I, ΒυάσροεΙ 1942, σ. 155). Είς τήν Πατρολ. τού 
Μ ί £ η σ έκδίδεται ώς έργον τού Πισίδου καί ό Ακάθιστος "Υμνος, δστις κατόπιν 
νεότερων ερευνών αποκλείεται νά άνήκη είς αυτόν (ΐδε Ν. Β. Τωμαδάκη, Εισα¬ 

γωγή είς τήν Βυζαντινήν Φιλολογίαν, ’ Αθήνα ι 1952, σ. 188 καί Ρωμανού τού Με- 

λωδοΰ "Υμνοι, τόμ. Α', Άθήναι 1952, Είσαγιογή, σ. κβ'). 

2 Ε ά. ΚατΙζ, Ζα Οεοιφμοδ Ρΐεΐάοε, 2 (ΒΝΡ 3, 1922, σ. 13). 
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διασωθέν Βυζαντινόν δράμα «'Ο Χριστός Πάσχων», του οποίου ο συγγρα- 

φεύς επιχειρεί νά ψάλη τά πάθη του Χρίστου κατ’ Εύριπίδην ! 1 

2. Μετρικώς ό Γεώργιος Πισίδης ακολουθεί πιστώς τούς τραγικούς, 

συνθέσας απαν 2 τό εργον του εις ιαμβικά τρίμετρα και δτε τό περιεχόμενον 8 

εχρηζεν άλλων μέτρων. Έν τοΰτοις, κατά τινα περίεργον τρόπον, εις την 

μετρικήν τοϋ Γεωργίου Πισίδου, εμφανίζεται εκδηλος ποια τις σύνδεσις 

προσφδιακού και ρυθμικού συστήματος. Εις τινα σημεία ιδίως ό αναγνώστης 

εχει την έλ'τύπωσιν δτι μελετςί μεταγενέστερα ρυθμοτονικά στιχουργήματα. 

Βεβαίως είναι παράλογον νά έπιζητή τις παρά τώ Πισίδη σαφή παραδεί¬ 

γματα ρυθμικού μέτρου τής μορφής ποιητικών έργων πολύ μεταγενεστέρων 

τού ποιητού. Παρά ταύτα είναι δυνατόν εις τά έργα τού Γεωργίου Πισίδου 

νά άνευρεθούν τά έσχατα ριζίδια τής από τού δεκάτου τουλάχιστον αιώνος 

άκμασάσης ρυθμικής ποιήσεως. Πάσα δμως γνώμη περί έμφανίσεως τονικοΰ 

μέτρου εις τον Πισίδην παραμένει απλή εικασία, έν φ αναμφισβήτητος είναι 

ή έμφάνισις προσφδίας τής αυτής μορφής, υπό την οποίαν εύρηται εις τάς 

τραγφδίας των κλασσικών χρόνων. 

3. Πλήν δμως τής αναντίλεκτου μετρικής επιδράσεως οί τραγικοί επη¬ 

ρεάζουν έκδήλως τον Πισίδην καί ώς προς τον τρόπον τής σκέψεως καί ώς 

προς την ποιητικήν έκφρασιν καί έν γένει ώς προς τήν γλωσσικήν μορφήν 

τών έργων του. Έπί πλέον δέ τών βασικών τούτων έπιδράσεων ό ελληνο¬ 

πρεπής ποιητής τού εβδόμου αιώνος πλουτίζει άναμφισβητήτως τάς γνώσεις 

του μελετών τάς τραγφδίας τών τριών πρωτοπόρων τής δραματικής τέχνης. 

Πολλάκις ό μελετητής τών ποιημάτων τού Πισίδου προσκρούει εις παρα¬ 

δείγματα, νύξεις καί αναφοράς εις γεγονότα, τά όποια κατά μείζονα λιόγον 

πρέπει νά ήρύσθη ό ποιητής έξ αυτών τούτων τών κειμένων τού παραδο- 

θέντος εις τούς Βυζαντινούς δραματολογίου. 

1 Κρουμπάχερ, “Ιστορία της Βυξαντηνής Λογοτεχνίας (μετάφρ. Γ. Σωτη- 

ριάδου), τόμ. Β', § 312. 

2 Μικράν μόνον έξαίρεσιν αποτελεί ένενηκοντάστιχον ποίημα, δπερ έγράφη είς 
εξάμετρους, έπιγραφόμενον «Εις τον Ανθρώπινον βίον». 

3 Ώς π.χ. είς τά επικής και ιστορικής (ρύσεως έργα του, τά όποια συνέθεσεν 
ομοίως είς ιαμβικόν τρίμετρον. Έν συνεχείρ. τής παρούσης μελέτης οί τίτλοι τών 
έργων τοϋ Πισίδου θ·ά άναφέρωνται υπό τήν άκόλουθ-ον συγκεκομμένην μορφήν: 1) 

Περσ. εκστρατεία (= Είς την κατά τών Περσών εκστρατείαν “Ηρακλείου τοϋ βασι- 

λέως), 2) Έφοδ. βαρβάρων (= Είς τήν γενομένην έφοδον τών βαρβάρων καί είς 
τήν αυτών αστοχίαν...), 3) Μάτ. βίος (=Είς τον μάταιον βίον), 4) Άνάστ. Χρί¬ 

στου (= Είς τήν Άνάστασιν τοϋ Χρίστου, τοϋ Θεοϋ ημών), 5) Έξαήμ. (= Έξαή- 

μερον ή κοσμουργία). 

Οί επόμενοι στίχοι, άναφέροντες τήν υπό τού Ήρακλέους επαναφοράν 

έκ τού Ο^δου είς τήν ζωήν τής Άλκήστιδος, αποτελούν σοβαράν ενδειξιν οτι 

ό Πισίδης είχεν ΰπ’ οψιν του τήν ’Άλκηστιν τού Εύριπίδου, ένθα δίδεται 

ή λύσις τού έργου διά τής καθόδου τού Ήρακλέους είς τον "^δην καί διά 

δυναμικής επιβολής επάνοδος τής συζύγου τού Άδμητου ζώσης είς τήν ζωήν. 

Ηρακλής έν προκειμένφ θεωρείται ό Χριστός, Άλκηστις δέ άποθανούσα ή 
έν ηθική καταπτώσει Οικουμένη. 

Θαύμαζε μάλλον ώς έν άνϋρώηοις 

ένα τον κοσμορύστην εύλόγοκ 'Ηρακλέα' 70 

κατήλ&εν ούτος άχρι τής 'Άιδον {λύρας 

τήν λύτταν ήγξε τον κυνός τον παμφάγου, 

’Άλκηστιν έξήγειρε τήν οικουμένην, 

άνεΐλε τον δράκοντα τον μιαιοφόνον Κ 

Πλήν τής πιθανής γνωσιολογικής ταύτης επήρειας διάφορα λογοτεχνικά 

σχήματα (ανακόλουθου, ύπερβατόν, παρήχησις, έπαναδίπλωσις κλπ·), συνήθη 

παρά τοΐς τραγικοϊς, εμφανίζονται καί παρά Πισίδη. Είς τό επόμενον παρά¬ 

δειγμα ύπερβατοΰ σχήματος συνδέεται ή πρώτη λέξις στίχου τίνος προς τήν 
τελιευταίαν τού επομένου : 

Μίαν γάρ ή τρέχουσα πανταχοϋ δίκη 

τούς αλλοφύλους ου παρήκεν ήμέραν 3. 

Συνηθέσταται ωσαύτως είναι αί υπό τύπον παρηχήσεως επαναλήψεις 
τής αυτής λέξεως ή ρίζης υπό άλλην έννοιαν. «Βλέπων πικράς ελπίδας 

παρ’ έλπίδα» 8, «Και μηδέν ήμΐν ώς άκόμποις κομπάοης» 4 *. 

ΙΙολλάκις οί τραγικοί και ιδιαίτατα ό Σοφοκλής, σχηματίζουν επίθετα 

με πρώτον συνθετικόν στοίχεΐον τό α- (στερητικόν), τά όποια προσδιορί¬ 

ζουν ουσιαστικά, τιθέμενα εις τήν θέσιν τών άπλάον επιρρημάτων ανευ, έκτος 

κλπ. («άσκευον άσπίδων» ·Γ>, «άλυπα γήρως») 6. Τήν τεχνοτροπίαν αυτήν 

μιμείται καί ό Πισίδης («Τάς τραπέζας άμίκτονς αιμάτων» 7, «Τάς άδέ~ 

κτονς τών παΰών εκκλησίας») Β. 

1 “Ηρακλιάς, 69 - 74. 

3 Περσ. εκστρατεία, Γ' 76 - 77. 

3 Περσ. εκστρατεία, Γ' 167. 

4 Έξαήμ., 74. 

6 2 ο φ., Ήλ., 36. 

6 Σοφ., Οίδ. Κ., 1519. 

7 Περσ. εκστρατεία, Β' 107. 

3 Περσ. εκστρατεία, Β' 109. 
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’Ένδειξις ομοίως της επιδράσεως των μεγάλων τραγωδών εις τό έ'ργον 

τοΰ Πισίδου είναι ή χρήσις ώρισμένων λέξεων υπό την αυτήν μεταφορικήν 

έννοιαν υπό τήν οποίαν άπαντα καί εις τα κλασσικά κείμενα. Οΰτω π.χ. ή 

λεςις ογκος χρησιμοποιείται καί παρά τραγικοΐς καί παρά Πισίδη ως δηλω¬ 

τική τής κομιπορρημοσΰνης, υπεροψίας καί έπάρσεως. Τό χωρίον «μη δ όγκον 

άρη μηδέν1 2 3» εν Αϊαντι τοΰ Σοφοκλέους 129 είναι παρεμφερές πρός τό «προς 

όγκον ήρμένοι» του Πισίδου εις τό εργον αυτου «Εις την γενομενην έφοδον 

των βαρβάρων...» στίχ. 337. 

Ή λέξις λαμπάς τίθεται καί υπό των τραγικών καί υπό τοΰ Πισίδου 

είτε ώς προσδιορισμός τοΰ ήλιου είτε αντί αΰτοΰ τοΰτου τοΰ ήλιου. «Οΰκετι 

μοι τάδε λαμπάδος ιρόν όμμα θέμις όράν» «Και τήν μέν (σελήνην) ονσαν 

ενδεή τής λαμπάδος» 2 *, «εν οίς επανγάζουσα λαμπάς ήλιου» 9 10, «λαμπάς 

ήλιον τον δεσπότου» *. 

Τό ρήμα δάκνω εΰρηται καί παρά τοΐς τραγφδοποιοϊς καί παρά τω 

Πισίδη υπό γενικωτέραν έννοιαν, ως συνώνυμον τοΰ λυπεϊσθαι, άχθεσθαι 

κ.τ.δ. Παραδείγματα : 

Ον γάρ με τάλγος των παρελθόντων δάκνει 6. 

Χοϋτως έδήχϋη τούτο τοννειδος λαβών °. 

Τό γάρ δάκνον σόν τήν διάγνωσιν κρατεί 7. 

’Έδακνεν αντονς τό βλέπειν τον ήλιον 8. 

Τής * Αρμενίας γάρ αυτόν ή διέξοδος εδακνεν 3. 

Δάκνειν νομίζει τήν όλην ϋπόστασιν ι0. 

Τό έπίθετον καίριος υπό τήν σημασίαν τοΰ κατάλληλος, αρμόδιος, επι¬ 

δίδει τόσον εϊς τούς τραγικούς, δσον καί εις τον Πισίδην. Συχνότατα δ* έκφέ- 

ρεται μετά τοΰ ρήματος λέγω ώς π.χ. «τα καίρια λέγειν» 11. 

Όμοίως τό έπίθετον έίκρος αντικαθιστά συχνάκις εις τούς τραγικούς 

1 Σοφ., Άντιγ., 877. 

2 Έξαήμ., 250. 

5 Περσ. εκστρατεία, Β' 132. 

4 Περσ. εκστρατεία, Γ' 7. 

6 Σοφ., Φιλοκτ., 1358. 

8 Σοφ., Τραχίν., 254. 

7 Εύρ., 'Ιππόλ., 396. 

8 Περσ. εκστρατεία, Β' 300. 

8 Περσ. εκστρατεία, Β' 446. 

10 Περσ. εκστρατεία, Γ’ 448. 

11 Αίσχ., Έπτ., 619, Χοηφ., 582. Σοφ., Άντιγ., 724 (εϊ τι χαίριον λέγει). 

Περσ. εκστρατεία, Β' 37 (λέγων τά καίρια). 
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ένα ιών επιθέτων ά’ριστος, έξοχος, ισχυρός. «Δαναών και Μυκηναίων άκροι» 

«μάντις είμι τώνδ' άκοος» 2. Ώς δηλωτικόν τής αυτής έννοια; χρησιμο¬ 

ποιείται ενίοτε καί υπό τοΰ Πισίδου «εκτιζε τήνδε τήν πάλιν ές πύργον 

ν άκρην» 3. 

Ωσαύτως τό αριθμητικόν έπίθετον διττός ή δισσός (= διπλούς, διπλά¬ 

σιος) εις πλείστας περιπτώσεις εΰρηται έν χοήσει παρά τοΐς τραγικοΐς αντί 

τοΰ απολύτου άριθμητικοΰ δύο («ίδών δισσους Ατρείδας» \ «φάσματα 

δισσών ονείρων» Λ, «όιασοΐς "Αδραστος ώμοοε γαμβροΐς») β. Τήν χοήσιν 

ταύτην ακολουθεί καί ό ΙΙισίδης 7. 

4. Ενίοτε ή μετ’ ακρίβειας καί βεβαιότητος διαπίστωσις επιδράσεως 

καθίσταται δυσχερέστερα. Καί εάν ακόμη αί αύταί /νύξεις απαντούν τόσον 

εις τά έργα των τραγικών δσον καί εις τά τοΰ Πισίδου, δεν δυνάμεθα νά 

άποφανθώμεν μετά πεποιθήσεοις δτι ό'ντως ό Βυζαντινός ποιητής ήντλησεν 

έκ τών προγενεστέρων αύτοΰ κλασσικών τον κοινόν γλωσσικόν πλούτον. 

Διότι συχνότατα λέξεις τών οποίων χρήσις εύρίσκεται παρά τοΐς τραγικοΐς 

έχρησιμοποιήθησαν καί υπό άλλων συγγραφέων τής άρχαιότητος. Δεν πρέπει 

επίσης νά άποκλεισθή ή έπιβίωσις ώρισμένων δρων μέχρι τών χρόνων τοΰ 

Πισίδου. Οΰτω πολλάκις ό ποιητής τοΰ εβδόμου αίώνος χρησιμοποιών εις 

τήν στίχουργικήν του λέξεις τής καθομιλουμένης, έστω καί τής γλώσσης τών 

λογίων τής εποχής του, εμφανίζεται άρυόμενος ταύτας, εκ τών έργων τοΰ 

κλασσικού δραματολογίου. "Αλλοτε πάλιν είναι δυνατόν ή φαινομενικώς άμε¬ 

σος έπίδρασις νά είναι έμμεσος, εϊς τάς περιπτώσεις δηλαδή καθ’ άς ήρύσθη 

γλωσσικούς τινας τύπους εκ προγενεστέρου συγγραφέως μιμηθέντος τον φρα¬ 

στικόν πλοΰτον τών τραγικών. 

Παρά ταΰτα ή επιστααενη εξέτασις τών ποιημάτων τοΰ Γεωργίου Πισί¬ 

δου πείθει ένίοτε, έστω καί άν δεν δυνάμεθα νά άποφανθώμεν αετ’ απολύ¬ 

του βεβαιότητος, περί επιδράσεως προελθούσης έκ βαθείας μελέτης τών κει¬ 

μένων τοΰ κλασσικού δράματος. Ιδιαιτέρως ή έπίδρασις αΰτη καθίσταται 

εμφανής κατά πρώτον λόγον έκ τών ΐδιιοματικών φράσεων καί λέξεων τών 

τραγικών, αΐτινες χρησιμοποιοΰνται καί υπό τοΰ Πισίδου, κατά δεύτερον δέ 

έκ τοΰ παρατηρουμένου γενικοιτέρου κοινοΰ λεξιλογικού πλούτου, Τφ ό'ντι 

1 Εύρ., Φοίνισ., 430. 

2 Σοφ., Ήλ., 1499. 

8 Ήρακλιάς, Β' 199. 

4 Αίσχ., Άγαμ., 122. 

5 Σοφ., Ήλ., 645. 

8 Εύρ., Φοίνισ., 427. 

7 'Εξαήμ., 1024, Περσ. εκστρατεία, Α' 72, Β' 35, Γ' 409. 
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πλεισται λεξεις της φρασεολογίας τοϋ Γεωργίου ΙΊισίδου είναι ειλημμένοι, 

αν καί τούτο δεν δυνάμεθα κατηγορηματικώς νά άποδείξωμεν, εκ του λεκτι¬ 

κού θησαυρού των κλασσικών τραγωδιών. 

5. Τοιαΰται λέξεις έχουσαι ιδιαιτέραν έπίδοσιν παρά τοΐς τραγικοις καί 

άπαντώσαι εκ παραλλήλου παρά τφ Πισίδη είναι καί αί ακόλουθοι : 

εύφρόνη (=νΰξ) : 

«λαβεΐν ουνεργόν του σκοπού την ενφρόνην» 1 (Πισίδης). 

«μέλαινα τ’ άστρων εκλέλοιπεν εύφρόνη» 2 (Σοφοκλής). 

«αφύλακτον εϋδήσουσι πάσαν ενφρόνην» 8 (Αϊσ/ύλος). 

Ιδιαιτέρας προσοχής είναι αξία ή τοποθέτησις τής λέξεως καί εις τούς 

μεν καί εις τον δέ εις τούς τελευταίους πόδας τού στίχου. 

πρόμαντις (= μάντις, προφήτης) : 

«πρόμαντις ούκ ών» 4 (Πισίδης). 

«τούτων πρόμαντις ονσα» 6 (Αισχύλος). 

«ώ παϊ πρόμαντι» 0 (Ευριπίδης). 

αύτάδελφος (— αδελφός εξ άμφοτέρων των γονέων, γνήσιος). Ό Πισίδης 

μεταχειρίζεται την λέξιν ούχί μόνον προς δήλωσιν γνησιότητος συγγέ¬ 

νειας, αλλά κατ’ επέκτασιν καί επί ηθικών σχέσεων («τάς ανταδέλφονς 

άρετάς»)1. Οί τραγικοί, οϊτινες μόνοι σχεδόν χρησιμοποιούν τό επίθε- 

τον, δηλούν δι’ αυτού ιδίως σχέσιν αίματος β. 

άλάστωρ 9 (== κακούργος). 

φάσγανον (= ξίφος). Λέξις άπαντώσα μόνον παρά ποιηταίς (Όμηρ. λ 24, 

48, 82). Συνηθεστάτη ή χρήσις αυτής παρ’ Ευριπίδη καί Σοφοκλεϊ, 

αλλά καί Αισχύλο) ιο. 

' Περσ. εκστρατεία, Β' 365, Έξαήμ., 1115. 

2 Ήλέκτρ., 19. 

3 Άγαμ., 337. 

4 Περσ. εκστρατεία, Β' 177. 

5 Χοηφ., 758. 
6 "Ιων, 681. 

1 Περσ. εκστρατεία, Α' 71. 

8 Αίσχ., Εύμεν., 89. Σοφ., Άντιγ., 1, 503, 696. 

0 Περσ. εκστρατεία, Γ' 302. Σοφ., Αίας, 374. 

10 ’Αγαμ., 1162 («Ο-ήγουσα φωτί φάσγανον»). 
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μεδαρμόζω (= μεταβάλλω) : 

«...τάς δε συμφοράς δλας 

εστρεψεν ενϋνς εις γαράν μεϋαρμόσας» 1 (Πισίδης). 

«εΓ τι μη καιρόν τυγχάνω μεδάρμοσον» 2 (Σοφοκλής). 

«γίγνωσκε σαντόν και μεδάρμοσαι τρόπους» 8 (Αισχύλος). 

έμβατεύω (= εντός τίνος, επί τίνος πατώ) : 

«Ταϊς ερήμοις έμβατεύων» 4 (Πισίδης). 

«κασίγνητον εμβατεύσαι πάλιν» 6 (Ευριπίδης). 

«μηδ' έμβατεύειν τής πατρίδος» 8 (Σοφοκλής). 

«Παν έμβατεύει πόντιας ακτής» 7 (Αισχύλος). 

φοινίσσω (= καθιστώ τι ερυθρόν) : 

«εξ αλλοφύλων αιμάτων φοινίσαεται» 8 (Πισίδης). 

«μάοτιγι πρώτον νώτα φοινιχδείς δάνη» 8 (Σοφοκλής). 

«σφάγια φοινίσσειν» (Ευριπίδης). 

πεφνρμένος. Ή μετοχή αύτη τού φύρω είναι ιδιαιτέρως αγαπητή εις τον 

Ιίισίδην ", αλλά καί οί τραγικοί 18 ποιούνται συχνάκις χρήσιν αυτής 
παραλλήλως προς τούς άλλους τύπους τού ρήματος. 

άείρυτος : 

«ρενμα εξ άειρύτων φόνοον» 18 (Πισίδης). 

«...πρώτον μεν ίράς έξ άειρύτου χοάς 

κρήνης ένεγκον» 14 (Σοφοκλής). 

Ή λέξις φόνος εις τό ποομνησθέν χωρίον τού Πισίδου κεΐται μεταφο- 

' Περσ. εκστρατεία, Β' 230. 

8 Ήλέκτρ., 31. 

3 Προμηδ·., 309. 

4 Ήρακλιάς, Β' 134. 

6 Ήλέκτρ., 595. 

8 Οϊδ. τ., 825. 

7 Περσ., 449. 

8 ’Έφοδ. βαρβάρων, 492. 

8 Αίας, 110. 

1β Όρέστ., 1285. 

β' Ηρακλΐάς’ Β 82’ 186’ ’Ανάστ· Χρίστου, 78, 'Εξαήμ., 34, 196, Μάτ. βίος, 
Οί. 

Ευρ., Ορέστ., 1411 (*ομμα δακρύοις πεφυρμενοι»). 
18 Ήρακλιάς, Α' 37. 

14 Οίδ. Κ., 469. 
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ρικώς είς δήλωσιν χυθέντος αίματος. Ή αυτή μεταφορά εΰρηται έν χρή- 

σει καί παρ’ Αίσχΰλφ 1 («ϋιγγάνοντες εν χερσι ταυρείον φόνον»). 

Λοξίας (= επί θετόν του Απόλλωνος διά τούς σκοτεινούς αυτού χρησμούς). 

Ή χρήσις τού επιθέτου συχνότατη έν ταϊς τραγωδίαις καί τφ κωμικφ 

Άριστοφάνει. 

«...μηδέν πρόοϋεν η τά Λοξίον 

πειρώμεύλ* ερδειν» 2 (Σοφοκλής). 

«Λοξίον κελενσμασιν ήκω» 8 (Αισχύλος). 

«τοιοΐσδε πειστείς Λοξίον μαντενμασιν» 4 (Αισχύλος). 

Αντί τού θεού Απόλλωνος χρησιμοποιεί καί ό Βυζαντινός στιχουργός 

τό αυτό προς τούς τραγικούς έπίθετον («του Λοξίον δέ τούς δρονς βδε- 

λνττεται») 1 2 * 4 * 6. 

χομώτατος. Ό υπερθετικός ούτος τού επιθέτου τομδς (=κοπτερός, οξύς), 

άπαντα άποκλειστικώς σχεδόν είς τούς τραγικούς. Έκ τούτου συμπε¬ 

ραίνω δτι ή όμοια χρήσις τού υπερθετικού βαθμού υπό τού Γεωργίου 

Πισίδου προέκυψεν έκ των κειμένων τής αρχαίας τραγφδίας. Ούτω ό 
Σοφοκλής χαρακτηρίζει «τομώτατον» τον «οφαγέα» (ξίφος), επί τού 

οποίου πεσών ηύτοκτόνησεν ό Αίας («ό μέν οφαγενς εοτηκεν η τομώ- 

τατος γένοιτ’ αν» \ Τό ξίφος ωσαύτως χαρακτηρίζει «τομώτατον» εν 

τφ Έξαημέρφ αυτού καί ό Γεώργιος Πισίδης ( «τομωτάτφ ξίφει» 7, 

ομοίως αλλαχού «τομωτάτη φνσις») 8 9 10 11 12. 

παμφατ)ς (= λαμπρός, καθαρός) : 

«παμφαή βλέπων ελεγχον» 9 (Πισίδης). 

«παμφαές μέλι» 10 (Αισχύλος). 

«παμφαής άκτις Άελίον» " (Ευριπίδης). 

«Φείω πνρι παμφαης» 12 (Σοφοκλής). 

1 Έπτ., 44. 

2 ’Ηλέκτρ., 82. 

8 Εύμεν., 19, 235, 241. 

4 Πέρσ., 669. Επίσης εν Εύριπίδου, Φοινίσσαις, 1703 «νυν χρησμός, ώ 

παϊ, Λοξίον περαίνεται». 

1’ Περσ. εκστρατεία, Γ' 11. 

6 Αίας, 815. 

7 Έξαήμ., 37. 

9 Περσ. εκστρατεία, Γ' 220. 

9 Περσ. εκστρατεία, Β' 177. 

10 Πέρσ., 612. 

11 Μήδ., 1251. 

12 Φιλοκτ., 727. 

<5ί*α. Συχνότατη είναι ή χρήσις τού επιρρήματος, τό όποιον ιδίως έσήμαινε 

«είς δύο μέρη», κατόπιν όμως κατέστη ταυτόσημον των επιρρημάτων 

πλην, εκτός, ά'νευ, χωρίς κ.τ.ό. Ύπό την δευτέραν ταύτην έννοιαν είναι 

συνηθεστατον έν ταΐς τραγφδίαις^«*Ατρειδών δίχα» «γνώμης δίχα» ή 

«των λελεγμένων δίχα») Β. Την αυτήν έννοιαν ενέχει καί παρά Πισίδη 

(«ΰεον δίχα»*, «σποράς δίχα»1·, «αιμάτων δίχα»6, «κινδύνον δίχα» ’. 

6. Έκ των άναφερθέντων παραδειγμάτων καθίσταται πιθανωτάτη ή 

ενδειξις δτι ό Γεώργιος Πισίδης είχε μελετήσει δσον ολίγοι λόγιοι τής επο¬ 

χής του τά κείμενα των αρχαίων τραγφδιών. Ούτω ή δεν κατώρθωσε νά 

αποφύγη την έξ αυτών επήρειαν καί ύπέστη ταύτην άσυνειδήτως ή πιθανώ- 

τερον άπέβλεψεν έν πλήρει συνειδήσει είς την κατά τό δυνατόν άκριβεστέραν 

μίμησιν των κλασσικών έργων. Ή προσπάθεια αυτή τής έν έπιγνώσει μιμή- 

σεως των αρχαίων προτύπων είναι βασικόν χαρακτηριστικόν τού συνόλου 

σχεδόν τών λογίων τού Ελληνικού Μέσου Αϊώνος. Ή τάσις αύτη προς τό 

μεγαλοπρεπές παρελθόν είχε δημιουργήσει μίαν πνευματικήν κατάστασιν, τήν 

οποίαν δεν δυνάμεθα νά άντιληφθώμεν διά τών σήμερον κρατούντων περί 

τών πνευματικών ζητημάτων κριτηρίων. Ή γλώσσα τών μεγάλων προγόνων 

ήτο μια πραγματικοτης δια τους Βυζαντινούς λογίους, ήτις δυσκόλως γίνεται 

νοητή σήμερον είς μίαν έποχήν τοσούτον έπηρμένην έν τή αύτοπεποιθήσει της. 

Πάντως ό Γεώργιος Πισίδης ύπερέβη πολλούς λογίους ποιητάς τού 

Βυζαντίου είς επιτυχίαν καί έπλησίασε πολύ τά κλασσικά κείμενα, είς τούτο 

βοηθηθείς υπό τού ούχί συνήθους ποιητικού ταλάντου, δπερ διέθετεν καί 

τής,κατα τά φαινόμενα έμβριθούς γνοοσεως τής αρχαίας λογοτεχνίας. Ή επι¬ 

τυχία του αύτη καί ή αληθής ποιητική συγκίνησις, ήτις άναβλύζει ενίοτε έκ 

των έργων του, καθιστά εύλογοφανή τήν ύπόθεσιν καθ’ ήν, έάν ό Πισίδης 

έζη είς άλλην εποχήν, θά ήτο σήμερον πραγματικός δημιουργός. Τό δτι πολ- 

λάκις θέτει σκοπούς τής ποιησεώς του ξένους πρός τήν καθαράν τέχνην, ώς 

τά κολακευτικά αυτού έργα πρός Ηράκλειον καί ή προσπάθειά του νά έμφα- 

νισθή είς τά δμματα τών συγχρόνων του ισάξιος τών προσωπικοτήτων τής 

αρχαιότητος, ακριβώς έπειδή ή μορφή τών έργων του έπ?>.ησίαζεν τήν τών 

αριστουργημάτων τού Ελληνικού πνεύματος, είναι πρός ζημίαν τής πηγαίας 

1 Σοφ., Α’ίας, 750. 

2 Σοφ., Ήλ., 547. 

8 Αίσχ., Χοηφ., 778. 

4 Έξαήμ., 958. 

6 Πέρα, εκστρατεία, Α' 145. 

6 ΙΤερσ. εκστρατεία, Β' 144. 

7 Περσ. εκστρατεία, Γ' 49. 
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και άπροσωπολήπτου δημιουργίας, της ύπεράνω εποχικών καί χρονικών 

ορίων αμιγούς τέχνης. 

Παρά ταΰτα ό Γεώργιος Πισίδης, πραγματική ποιητική φύσις, εμφα¬ 

νίζεται συχνάκις, ιδίως εις στιγμάς -θρησκευτικού ενθουσιασμού, δημιουργών 

προσωπικόν ύψος. Εις τάς οΰχι σπάνιάς ταυτας περιπτώσεις καθίσταται 

δήλος ό ειλικρινής ποιητής, ό άναμοχλεΰων καί άφομοιών εις τό εργον του 

ένα ολόκληρον ελληνικόν κόσμον, συγχρόνως δ’ επιθέτων εμφανή τήν σφρα¬ 

γίδα τής ιδιότυπου αυτοΰ δημιουργίας. 

Γενικώς οί στίχοι του Πισίδου είναι ρέοντες, κανονικοί και ελάχιστα ή 

μετρική βιάζει τό νόημα καί τήν συνάρτησιν αυτών προς άλλήλους. Πολλάκις 

ή ευφράδειά του είναι τοσοΰτον ακατάσχετος ώστε ομοιάζει προς κρουνόν 

έκχέοντα όρμητικώς άφθονον ύδωρ. *Αλλ* ή ευφράδειά αυτή καταντά ενίοτε 

φλυαρία, ή οποία καθιστά δΰσκολον τό εσωτερικόν περιεχόμενον τών στί¬ 

χων του. Υπάρχει πλήρης άντίθεσις του έργου του Βυζαντινού στιχουργοΰ 

προς τάς λεπτάς, σαφείς, καί δΓ ολίγων λέξεων εκπεφρασμένος έννοιας τών 

προοδοποιών τής αρχαίας τραγικής τέχνης. Άπό τής άπόψεως ταΰτης οί 

τρεις φωστήρες τής Ελληνικής δραματουργίας έμειναν αμίμητοι. 

Ό Γεώργιος Πισίδης, σημαντικώτατος έκπρόσωπος τής έλληνιζοΰσης 

ποιήσεως τοΰ Βυζαντινού αΐώνος, άν καί πολλάκις είς τά στιχουργήματα 

αυτοΰ έμφανίζεται διά τής πολυμαθείας, τοϋ πομπώδους ΰφους, τών υπερ¬ 

βολών καί τής μετρικής τελειότητος αυτοΰ ως δεξιοτέχνης στιχοπλόκος καί 

όλιγώτερον ώς απλούς καί απέριττος ποιητής, υπήρξεν έν τοΰτοις μία ασυνή¬ 

θης καί όσον ελάχιστοι ποιητικώς προικισμένη προσωπικότης τοΰ Βυζαν¬ 

τίου. Καί τοιαύτας μορφάς τής αξίας τοΰ Πισίδου δυσκόλως θά παρουσιάσει 

έν τή ιστορική αυτοΰ έξελίξει τό στερέωμα τοΰ μεσαιωνικοΰ Έλληνισμοΰ. 

ΣΠ. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΕΡΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΠΑΤΜΙΑΚΩΝ ΚΟΝΤΑΚΑΡΙΩΝ 

Παρά τήν αρτιότητα τής γενομένης εσχάτως περιγραφής ' τών πατμια- 

κών κοντακαρίων καί παρά τήν άξιόλογον προσπάθειαν τών ένεργησάντων 

αΰτήν όπως θίξουν σπουδαιότατα προβλήματα σχετικά μέ τήν προέλευσιν καί 

τόν προορισμόν τών έν λόγω χειρογράφων, τά προβλήματα ταΰτα εξακο¬ 

λουθούν είσέτι νά επιζητούν τήν λΰσιν των. Έφ* όσον δε είναι δΰσκολον 

διά μιας νά έπιλυθοΰν, επιβάλλουν τήν ΰπαρξιν καί άλλων πρός τάς ΰπαρ- 

χοΰσας απόψεων είς τρόπον ώστε δ έρευνητής νά δΰναται πρός έπίτευξιν 

τών ζητουμένων νά κινήται έπί εύρυτέρου πεδίου ερεΰνης. Είναι γεγονός 

αδιαμφισβήτητον ότι πολλάς δυσχερείας προβάλλει ή έρευνα τών έν λόγφ 

προβλημάτων καί επομένως πάντοτε θά πρέπει νά εΐμεθα επιεικείς κριταί 

τών άπτομενών τής λΰσεως αυτών. Δεν πρέπει όμως, προκειμένης τής άντι- 

μετωπίσεως τοιαΰτης σοβαρότητος ζητημάτων, νά ερευνώνται μέ τόλμην προ¬ 

βλήματα δευτερευοΰσης σημασίας, ώς ή ιστορική τΰχη τών κωδίκων ενφ 

άλλα σπουδαιότερα νά τυγχάνουν μικροτέρας προσοχής. Ημείς βεβαίως 

περισσότερον ένδιαφερόμεθα διά τήν τοπικήν προέλευσιν καί τόν προορι¬ 

σμόν τών κοντακαρίων παρά διά τήν ιστορικήν αυτών τύχην. 'Ως πρός τό 

ζήτημα δέ τής κολοβώσεώς των 4 μάς αρκεί ή ύπόθεσις ότι προεκάλεσεν αύτήν 

η φθορά τής σταχώσεως τών βιβλίων καί ή αδιαφορία τών κτητόρων όπως 

έπιληφθοΰν τής επισκευής αυτών. Ή τεκμηρίωσις δέ τών προβλημάτων άτινα 

παρουσιάζουν τά πατμιακά κοντακάρια, πρέπει νά στηριχθή όρθολογιστικώς 

περισσότερον εις τάς πιθανότητας παρά είς τήν ακολουθίαν τών δεδομένων^ 

τά όποια είναι ελλιπή καί ούχί σαφή. 

Κατωτέρω θά επιχειρήσω νά διατυπώσω κατά δΰναμιν καί τάς ίδικάς 

’ ρωμανοϋ τοϋ Μελφδοΰ "Υμνοι, τόμ. Β , Άθήναι 1954. Μέρος Α', 'Ο Πα- 

τμιακός ΚώδΊ 212 υπό Μάρκου Ν. Ν α ο υ μ ί δ ο υ, σσ. α' - σνς'. Ό Πατμιακός 
Κώοιξ 213 υπό Παναγιώτου Γ. Νικολ,οποΰλου, σσ. σνζ' -τήθ'. Περί της 
σπουδαιοτητος καί τής αξίας τής περιγραφής τών πατμιακών κονιακαρίων θά γίνη 
λογος είς προσεχή ύπ’ έμοϋ περιγραφήν τών κονδακαρίων τοϋ Σινά. 

3 'Όρα εισαγωγήν είς έκαστον κώδικα. “Ενθ’ άνωτ. 

8 Ορα Νικολόποιιλον, "Ενθ’ άνωτ., σ. σξ' καί εξής. 
* "Ενθ’ άνωτ., σ. σξδ'. 

ΕΠΕΤΗΡΙ£ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ς:πουδων "Ετο*; ΚΔ’ 22 
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μου απόψεις τάς σχετικός μέ τον προορισμόν καί την προέλευσιν των εν 

λόγω κωδίκων, χωρίς να υποχρεούμαι εις δήλωσιν του αν εκφράζω νέας 

γνώμας ή άν καί έκάστοτε άνασκευάζω τάς ύπ* άλλων γραφεί σας, έφ’ δσον τό 

παρόν μελέτημα θά προσήγγιζε τά δρια της κριτικής. Οΰτω θά καταλήξω 

δεχόμενος διά μέν τον προορισμόν των χειρογράφων ότι ταΰτα έγράφησαν 

ουχί προς λειτουργικήν χρήσιν αλλά προς διατήρησιν των σφζομένων, διά δέ 

την προέλευσιν αυτών δτι άγνοοΰμεν αυτήν \ καθώς επίσης άγνοοΰμεν παν¬ 

τελώς πότε καί πόθεν είσήχθησαν εις την Μονήν τής Πάτμου, άφου ή 

υπόθεσις τής δωρεάς αυτών υπό του πατριάρχου Νικολάου εις τον ιδρυτήν 

τής Μονής είναι εντελώς αστήρικτος Ζ. 

Ή έρευνα του προορισμού των κοντακαρίων συνδέεται στενότατα μέ τό 

πρόβλημα του τρόπου τής γραφής αυτών. Άν δηλαδή τό περιεχόμενον τών 

κοντακαρίων αυτών άπηρτίσθη διά σταχυολογήσεως έκ πολλών χειρογράφων 

ή άν άντιπροσωπευη πιστώς τό υλικόν ενός άλλου κωδικός. Διότι έν τή 

πρώτη περιπτώσει, του διά σταχυολογήσεως δηλονότι άπαρτισμοΰ τών κον¬ 

τακαρίων, θά πρέπει νά δεχθώ μεν δτι ουδέν ταΰτα έορτολόγιον εκφράζουν 

και έπομένως δτι ένισχΰουν τήν άποψιν του μή λειτουργικού αυτών προορι¬ 

σμού. Έν δέ τή δεύτερη τής εξ ενός δηλαδή μόνον χειρογράφου, λειτουρ¬ 

γικής χρήσεως, αντιγραφής, πρέπει νά δεχθώμεν δτι τά κοντακάρια ακολου¬ 

θούν έν ώρισμένον έορτολογικόν τυπικόν καί δεν αποκλείεται επομένως ή 

λειτουργική σκοπιμότης αυτών. Άλλ’ έφ5 δσον δεχθώμεν δτι ό άντιγραφεύς 

συνέλεξε τό υλικόν του εκ διαφόρων περιοχών καί συγγραφέων 8 χρησιμο- 

ποιήσας, ώς πειθόμεθα έκ τών ΐη ιηαΓ£ΐη6 γραφών, πλείονα τοϋ ενός χειρό¬ 

γραφα έκφράζοντα διάφορα έορτολογικά τυπικά, έ'χομεν δ5 έκ παραλλήλου 

ένδείξεις 4 δτι εκάστη έπικεφαλίς ΰμνου εις τους πατμιακοΰς κώδικας μετε- 

φέρθη πιστώς έκ τοΰ προτύπου έξ οΰ μετεγράφη μετά του ύμνου, δεν είναι 

εύλογον νά δεχθώμεν δτι τό έορτολόγιον τών πατμιακών κοντακαρίων είναι 

ανεξάρτητον παντός εορτολογίου ; Νομίζω δτι ό άντιγραφεύς συνέλεξε μέν 

τούς ύμνους αλλά διά τήν ΰπ’ αυτού δημιουργουμένην ανθολογίαν δεν έ'λαβεν 

ΰπ’ ο'ψιν του ουδέν έορτολογικόν τυπικόν επί τή βάσει τοΰ όποιου θά καθώ- 

ριζε τήν έορτολογικήν θέσιν έκάστου ύμνου έν τω νέω κώδικι. Άντλών δέ 

τό υλικόν του συγκριτικώς έκ πλειόνων τοΰ ενός κωδίκων ε, έχόντων έορτολο- 

■ Χωρίς όμως νά άποκλείωμεν καί υποθέσεις. 
* Νικολόπουλος, Ένθ’ άνωτ., σ. σξγ'. 
3 Πρβλ. Ναουμίδην, Ένθ·3 άνωτ., σ. ιη'. 

4 'Όρα κατωτέρω. 
3 Δέν αποκλείω καί τήν απορίαν τοϋ Πετρούνια (Ρωμανού “Υμνοι, τόμ. Β', 

σ. 257) άν ό άντιγραφεύς ελαβεν ύπ’ όψιν του καί τυχόν υπάρχοντας μεμονωμένους 

ύμνους, μολονότι τό πράγμα φαίνεται λίαν αμφίβολον. 
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γικάς διαφοράς άφοριόσας εις διάφορα τυπικά, μετέφερεν είς τον ίδικόν του 

κώδικα έκαστον ύμνον άρχόμένος από τής έπικεφαλίδος αύτοΰ ώς παρελάμ- 

βανεν έκ τοΰ πληρέστερον έ'χοντος τον ύμνον προτύπου. Τυχόν άποψις περί 

ακολουθίας τοΰ έκ τών πατμιακών κοντακαρίων εξαγομένου εορτολογίου ενός 

ώρισμένου τυπικοΰ είναι μάλλον απίθανος καί δι’ ούς λόγους είπομεν ανω¬ 

τέρω, αλλά καί έκ τοΰ γεγονότος τοΰ μή λειτουργικού προορισμού αυτών. 

Άλλ’ οΐ. λόγοι ένεκα τών οποίων πρέπει άφ’ ενός μέν νά άποκλεισθή ή άπο- 

ψις δτι επίσημος λειτουργική ανάγκη έπέβαλε τήν δημιουργίαν τών εν 

λόγω κωδίκων καί έξ άλλου νά δεχθώμεν δτι ούτοι έγράφησαν μάλλον προς 
σωτηρίαν τών καλλιτέρων ύμνων είναι οί εξής : 

1) Σοβζεται ή άκροστιχίς είς τήν επικεφαλίδα έκάστου ύμνου χωρίς 

πολλακις και το συνολον τών πρωτων γραμμάτων τών έκδιδομένων ο’ικο^ν 

νά έπαληθεΰη αυτήν \ Ενίοτε άφίνεται κενή ή θέσις τοΰ οί'κου δταν δημιουρ- 

γηθή υπόνοια διασαλεύσεως τής τάξεως διαδοχής ή μένει ατελείωτος ό οίκος 

τοΰ οποίου ανακαλύπτεται ή νοθεία 2. Έξ άλλου είναι καταφανής η προσπά¬ 

θεια τοΰ άντιγραφέως όπως παρουσιάση έπιμεμελημένην τήν συλλογήν καί 

έκδώση δσον τό δυνατόν αρτίους τούς ύμνους καί μάλιστα κατόπιν παραβο¬ 

λής πλειόνων χειρογράφων, ώς δεικνύουν αί ίη ΓηοΓ§πΐ€ γραφαί, αί κατ’ 

εξοχήν άγνωστοι είς τούς άλλους κώδικας. Ταΰτα πάντα βεβαίως δεικνύουν 

δτι ο συλλογεύς δεν αδιαφορεί διά τήν αρχικήν μορφήν τοΰ ύμνου καί δτι 

τά σφζόμενα μάλλον ήθελε διά τοΰ έργου του νά διατηρήση παρά νά προο- 

ρίση αυτό διά τάς λειτουργικός άνάγκας τοΰ παραγγείλαντος. 

2) Τήν έποχήν τής αντιγραφής έχει έξασθενήσει τό είδος τής υμνο- 

γραφίας λόγφ τής εισαγωγής τοΰ κανόνος από τοΰ Η' ήδη αίώνος 8 καί επο¬ 

μένως θά ήτο δλως άσκοπος ή αντιγραφή ενός ολοκλήρου ύμνου καί μάλιστα 

δυο, τριών και ένιοτε τεσσάρων είς μίαν καί τήν αυτήν εορτήν, έφ’ δσον 
δέν θά έχρησιμοποιοΰντο είς τάς ακολουθίας. 

3) Έξ αυτής ταύτης τής έξ άπόψεως έορτολογικής ανεξαρτησίας τών 

πατμιακών κοντακαρίων ένισχύεται ή άποψις περί τοΰ μή λειτουργικού προο¬ 

ρισμού αυτών. Νομίζω δ’ δτι ή τοιαύτη έορτολογική ανεξαρτησία τών κωδί- 

| Π.χ. η έπικεφαλίς τοϋ ύμνου είς Ίωάννην τον Χρυσόστομον (£. 63ν) παρέ¬ 

χει τήν άκροστιχίδα «Νονν παμφαη πώς αίνέσεις, ώ Στουδίτα», ένφ ή διά τών 
πρώτων γραμμάτων τών οίκων σχηματιζομένη είναι ή έξης : «Νουν παμφαη πδνιτ». 

Φαίνεται λοιπόν σαφώς ή διασάλευσις της τάξεως τών οίκων καί ή άπώλεια τινών 
ές αυτών. Δέν υπάρχει δέ αμφιβολία ότι ή παρεχομένη είς τήν επικεφαλίδα άκρο¬ 
στιχίς είναι γνησία. 

2 Πρβλ. τον ύμνον είς “Αγιον Μηνάν ({{. 39ν - 42ν). 

Πρβλ. Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, Εισαγωγή είς τήν Βυζαντινήν Φιλολογίαν, ’Αθή- 
ναι 1952, σ. 146. 
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κων δικαιολογείται έπαρκώς εξ όσων άνο)τέρω έγράφησαν και μάλιστα έκ τής 

ά πάψεως περί τής σ τ αχυ ολο γ ή σε ω ς των ύμνων έκ διαφόρων λειτουργικής 

χρήσεως κωδίκων άκολουθοΰντων διάφορα τυπικά. Είναι βεβαίως γνωστόν δ'τι 

έκάστη Εκκλησία, άλλα καί Ναός ή Μονή, εχει ΐδιον τυπικόν επομένως καί 

έορτολόγιον ι. Τελούνται δέ αθλήσεις καί μνήμαι διαφέρουσαι ώς προς την 

χρονολογίαν, ενφ μία εκκλησία επιφυλάσσει εις εαυτήν τό δικαίωμα δπως 

προβαίνη εις μεταθέσεις εορτών. Έν τοιαυτη περιπτώσει δεν θά άπεκλείετο 

καί τά πατμιακά κοντακάρια νά ακολουθούν έν άγνωστον έορτολόγιον, οπότε 

ουδείς λόγος περί έορτολογικής αυτών ανεξαρτησίας πρέπει νά γίνεται. Ή 

πιθανότης όμως τής αδιαφορίας του άντιγραφέως όπως τηρήση πιστώς έν 

έορτολόγιον, τό γεγονός τής παντελούς έλλείψεως έπαρκώς σταθερός συμφω¬ 

νίας προς έν γνωστόν τυπικόν ώς καί τό πλήθος τών έορτολογικών ιδιορ¬ 

ρυθμιών τών κοντακαρίων καθιστούν άβεβαίαν την άποψιν ότι οί κώδικες 

ακολουθούν τυχόν άγνωστον τυπικόν. 

*Αλλ9 ίδοΰ τινες μοναδικοί, του πατμιακοΰ κωδικός 212, έορτολογικαι 

ιδιορρυθμίαι έν αναφορά καί συγκρίσει προς τό αντίστοιχον περιεχόμενον 

άλλων κωδίκων : 

5Οκτώβριος : 

Νοέμβριος : 

Ιανουάριος : 

Φεβρουάριος: 

Μάιος : 

Ιούλιος : 

Ζ' Παίδων : 22Ρ, 1 2. 

Ματρώνης όσιας: 7Ρ,, 9 δίππ., 8Β, Βμ, Ο), Οο, (Μ, Ρ, 

Ρμ, Η, Ρ. 

Μιχαίου προφήτου : 4Ρ, (22 Απριλίου δίπη.) 5Β, ΒΙ), Ο, 

01), 0ο, Οά. 

Ο' Αποστόλων: 5Ρη 3Μ, 4Μγ, Μν. 

Πέτρου ανακομιδή : ΙβΡ^ 

Ακακίου τής Κλίμακος : 25Ρ, (27 Νοεμβρίου δίπη., 260ο, 

Ρ, Ρμ, Η, Μ, Μν, Ρ, δμ). 

Συμεών τοΰ θαυμαστοορείτου : 22Ρ, (δγπ· Οοπδίμπίίπορ. 

την 21 καί 22 Σεπτεμβρίου). 

Σίλα, Σιλουανοΰ, Κρήσκεντος... : 31Ρ,, 30 δίππ., Βο, Μν, 

ΚΤ>, Κο. 

1 Πρβλ. καί Μανουήλ Ίω. Γεδεών, Βυζαντινόν Έορτολόγιον. Έν Κων¬ 

σταντίνο υπόλει (,αωή'θ-'), σ. 33. Κατά τόν άείμν. Σωφρόνιον Εύστρατιάδην, 

Αγιολογικά ΕΕΒΣ 9, 1932, σσ. 80- 122, έν σ. 83 *'Η Εκκλησία ήμερολόγιον σζα- 

ϋερόν καί άμετακίνητον διά τάζ μνήμας τών αγίων ι5έν είγεν». 

2 Ό αριθμητικός συντελεστής δεικνύει τήν ημέραν τοΰ μηνός. Διά τοΰ Ρ,, έδη- 

λώθη 6 Πατμιακός κώδιξ 212 πρός αντιδιαστολήν από του ετέρου Ρ, Μετά τόν συντε¬ 

λεστήν δηλοΰται ό κώδιξ εις τόν όποιον άναφέρεταιή εορτή. Περιγραφή βραχεία τών 
κωδίκων όρα είς τά Αεία δπηείοπιηι, Ρτοργ1ίβιιηι ΝονειυΒπδ, δγπ&χ&ΓΪϋπι Εεείε- 

Λάγουστος : Ζ' ΙΙαίδων: 3Ρ, (ώς καί την 22 Όκτωβρίου ’)ι (Έ·, I), 

Όμ, Ι)Β, Η, Κ, Ρ, 4Μο, Μγ, Μν, 7Ν. ' 

Έξαλλου ή θέσις ώρισμενών ύμνων εις τόν ΰπ’ άριθμ. 213 κώδικα 

ουχί μόνον από έορτολογικής απόψεως δεν ευσταθεΐ έφ’ όσον δεν φαίνεται 

ότι αυτή εκφράζει οίονδήποτε τυπικόν, αλλά σαφώς εις τινας περιπτώσεις 

παρέχεται ή έντυπωσις ότι ΰπόκειται σφάλμα έκ συγχυσεως του άντιγραφέως. 

Ιο σφάλμα δέ τούτο ασφαλώς οΰτος θά έσπευδε νά επανόρθωση εάν προώ- 

ριζε τό ύπ' αΰτοΰ άντιγραφόμενον έργον διά λειτουργικήν χρήσιν. Ουτω ό 

ύμνος εις τόν ’Άσωτον Υιόν (ίί. 22ν - 26ν) εύρίσκεται εις τήν Β' Κυριακήν 

τών Νηστειών. Κατά πάσαν όμως πιθανότητα τήν πραγματικήν θέσιν τοΰ 

υμνου τοΰτου, τήν Β' δηλονότι Κυριακήν του Τριιρδίου θά κατεϊχεν έτερον 

δϊ9? ΟοηδίΕπΙΐηοροΗί&π^ υπό Ηΐρ. Βε1εΒ3γε έν τή είσαγιογή. ΟΙ κώδικες οί διά 
τών ώς άνω σημείων δηλούμενοι είναι οί έξης : 

Β = νβΐίεαηιΐδ 1613 (Που αί.). 
Β3. = Ραπδΐεπδϊδ 1589 (1359 έτ.). 
ΒΒ = Οοάίείδ είπδάεπι ίοΐ. 1 -12. 

Βο = Μεηοΐο^ΐϊ ΟΓδεοοπιπι ρ&τδ ίετίΐα. 

Ο = Μεδδβπεπδίδ 103 (12ου αί.). 

05 = Αηιί)Γ0$ί3ηιΐδ Β. 104 8. (12ου-13ου αί.). 
Οο = ΑπιΒίΌδΐμητίδ Β. 74 8. (12ου αί.). 
Οά = 0ΓγρΙοίθΓΓ3ΐ6Πδίδ Β. γ (12ου αί.). 
Οε = ΡδΓίδίεπδΐδ 1624 (13ου αί·). 

= ΟΐνϊΙ. Ι,ΐρδϊεπδϊδ Κ.. II. 25 (1172 έτ.). 
ϋ = Ραπδΐεηδΐδ 1587 (12ου αί.). 

Βμ = Οχοηίειίδΐδ Βοάΐ. απεί. Τ. III 16 (,ςοηε' έτ ). 
ΒΒ = ΑπιΟΓΟδίοηυδ Β. 133 8. 12ου αί.). 

Β = Μεάΐοεο - Επατεπί:. 83η Μ3γοο 787 (1050 έ'τ.). 
Ρπ = ΡβΓΪδΐεπδϊδ 1590 (1063 έτ.). 

Η = ΗϊεΓΟδοΙνπιϊίαηαδ 8. Οπίδίδ 40 (10ου- 11ου αί.). 
Κ = ΡεΐΓορο1ΐΐ3ηιΐδ 240 (1249 έτ.). 
Μ — Ρ3ΓΪ5ίεηδϊδ 1582 (14ου αί.). 

ΜΒ = Β35ί1εεπ5Ϊδ Α. III 16 (15ου αί.). 

Με — Ρ3ΓΪδΐεηδϊδ Οοϊδίΐη 223 (1301 έτ.) 

Μγ = Μεηεεπ Κοπιεε εάϊΐ3 (1888- 1902). 

Μν = νεηείϊίδ ηιεηεβ3 εόΐί3 (16ου αί.). 
Ν = Ρ3ΓΪδίεηδΐδ 1617 (1071 έτ.). 
Ρ = Ρ3ίηιΐ3ειΐδ 266 (10ου αί.). 

ΒΒ = ΡΒΓΪδίεηδίδ διιρρί. £γ. 152 (13ου αί.). 
Κε = νίπόοΒοηεηδΐδ ΤΗ. £γ. 300 (13ου - 14ου αί.). 
δα = Ρππδίεηδΐδ 1594 (12ου αί.). 

1 Περί διπλής εορτής ενός αγίου δρα Μανουήλ Γεδεών, Βυζαντινόν Έορ- 

τολόγιον, Ένθ’ άνωτ., σ. 37. καί Εύστρατιάδην, Ένθ’ άνωτ. 
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εις τον "Ασωτον κοντάκιον, ενφ ή ύπαρξις του έν λόγφ ύμνου εις θέσιν 

ακατάλληλον οφείλεται εις σφάλμα έκ συγχύσεως τοΰ άντιγραφέως καί εις την 

αδιαφορίαν αύτοΰ όπως έπανορθώση τό λάθος. Βεβαίως αδιαφορεί δ άντιγρα- 

φεύς έφ’ οσον δεν πρόκειται νά έξυπηρετηθή λειτουργικός σκοπός, οπότε θά 

ήτο περισσότερον προσεκτικός. Λανθασμένη ομοίως, νομίζω, είναι καί ή 

θέσις τοΰ ύμνου Εις έκαστον σεισμόν καί εμπρησμόν (ί£. 26γ — 29γ). Είναι 

γεγονός ότι υπάρχουν ώρισμέναι ήμέραι καθ’ ας ανάμνηση1 ποιούμενα μεγά¬ 

λων έπισυμβάντων σεισμών *. Θά ήτο επομένως φυσικωτέρα ή ένταξις του έν 

λόγφ ύμνου εις μίαν των ήμερων αυτών καίτοι δεν αποκλείεται ή θέσις του 

ύμνου νά έκφράζη παλαιού τυπικοϋ διάταξιν, καθ’ ήν οΰτος τάσσεται εν ή 

ήμέρφ υπάρχει, λόγφ τής σημασιολογικής αύτοΰ σχέσεως πρός τι να τοΰ Τριψ- 

δίου αναγνώσματα καί δη πρός τό Εύαγγέλιον τής Κυριακής τής Άποκρέου 

καί πρός τούς ύμνους τών ημερών αυτών αφορώντας είς την δευτέραν τοΰ 

Κυρίου παρουσίαν. Επίσης δεν είναι ή ορθή ή θέσις τών ύμνων εις Νώε 

(ίί. 29γ - 32ν) καί είς Ποοσκΰνησιν τοΰ Τίμιου Σταυρού (ί£. 35τ - 38ν) 

άφ’ ού δεν είναι καί άλλοθεν μεμαρτυρημένον δτι ή εορτή ήγετο τήν Παρα¬ 

σκευήν τής Δ' έβδομάδος τών Νηστειών καί δεν είναι πιθανόν νά άνήκη εις 

έν ώρισμένον τυπικόν. Τά αυτά δυνάμεθα νά εΐπωμεν καί διά τον ύμνον είς 

τον Πλούσιον καί τον Λάζαρον (ίί. 47ν-δ0ν), 6 οποίος τάσσεται είς τήν 

Τετάρτην τής Τ'έβδομάδος τών Νηστειών, ένφ ή σχετική Ευαγγελική περικοπή 

άναγινώσκεται κατά παράδοσιν τήν 22αν Κυριακήν από τοΰ Πάσχα, παρά τό 

φαινόμενου τής άσταθείας τών ευαγγελικών αναγνωσμάτων έν τοΐς διαφό- 

ροις ναοίς 2 * *. Άλλ’ έχω τήν γνώμην έν προκειμένφ δτι ή θέσις τοΰ κοντα¬ 

κίου τούτου οφείλεται είς τήν σύμπτωσιν τοΰ δνόματος τοΰ Πτωχού Λαζά¬ 

ρου καί τοΰ μετ’ όλίγας ημέρας εορταζόμενου συνωνύμου αγίου. Κατά ταΰτα 

πρέπει νά δεχθώμεν δτι δ άντιγραφεύς δεν έφρόντισεν δπως διά τής καταλλή¬ 

λου θέσεως8 τών ύμνων προσαρμόσπ έορτολόγιον τών κωδίκων πρός τό 

ύπ’ αύτοΰ ή πρός τό υπό τοΰ παραγγείλαντος αυτούς ακολουθούμενου, έφ’ δσον 

δεν προωρίζοντο διά λειτουργικόν σκοπόν τά χειρόγραφα. 

4) Σπουδαιότατη διά τήν άποψιν τοΰ μή λειτουργικού προορισμού τών 

πατμιακών κοντακαρίων είναι καί ή τοΰ σεβαστού μου καθηγητοΰ κ. Ν. Β. 

Τωμαδάκη διδασκαλία περί ακολουθίας διαδοχικών σταδίων τοΰ ποσοτικού 

περιορισμού τών οΐκων έν τοίς λειτουργικούς βιβλίοις. Δέχεται δηλαδή δτι 

είς τά διαφόρων εποχών ?^ειτουργικής χρήσεως κοντακάρια διά τάς μεγάλος 

1 "Ορα Μανουήλ Γεδεών, Βυζαντινόν Έορτολόγιον, Ένθ* άνωτ., σσ. 

175, 182 καί άλλαχοϋ. 

2 Γεδεών, Ένθ’ άνωτ., σ. 29. 

8 Καί περί τής θέσεως τοΰ ύμνου είς Νεοφώτιστους πρβλ. δσα έγραψα έν σ. 

207 τοΰ Β' τόμου * Ρωμανού "Υμνοι». 

εορτάς καί δή τάς κινητάς, κατ’ έξαίρεσιν διατηρείται ολόκληρος ύμνος, ένφ 

διά τάς πολλάς παρατηρείται κατά κανόνα τό φαινόμενου τής επιμόνου δι’ έκά- 

στην ύπάρξεως είς άλλα μεν κοντακάρια τριών μόνον οΐκων, είς άλλα δέ δύο ή 

καί ενός. Τούτο σημαίνει δτι μετά τήν εισαγωγήν τοΰ κανόνος περιορίζεται 

βαθμηδόν ή ποσότης τών οΐκων 1 μέχρις δτου φθάσωμεν είς γενικήν πλέον 

χρήσιν τοΰ προοιμίου καί τοΰ πρώτου μόνον οίκου, πράγμα παρατηρούμενου 

είς παλαιότατα Μηναία (ιγ' αί.). 
Κατά ταΰτα έπειδή τό φαινόμενου τούτο παρατηρείται καί είς σύγχρονα 

τών πατμιακών κοντακάρια καί έφ’ οσον διά τά πατμιακά δεν συμβαίνει 

τοιοΰτόν τι, άφοΰ καί διά τήν μικροτέραν εορτήν υπάρχει ακέραιος ύμνος ή 

δεν είναι εύλογος ή άποψις δτι τά πατμιακά κοντακάρια έδημιουργήθησαν 

πρός έξασφάλισιν τών σορζομένων προ μιας πιθανότητος παντελούς απώλειας 

τών ύμνων ; 

Άλλ’ ένφ τό πρόβλημα τής χρονικής τοποθετήσεως τών πατμιακών 

κοντακαρίων έλύθη αρκούντως 8 διά τής άναγιογής τής δημιουργίας αυτών 

εις τον 11ον αιώνα, παραμένει υπό σκιάν είσέτι τό ζήτημα τής τοπικής 

αυτών προελεύσεως. 

Επιχειρών ό περιγράψας τον ύπ’ άριθμ. 213 κώδικα νά ύποθέση προέ- 

λευσίν τινα τών κοντακαρίων * διαπιστοίνει προσέγγισιν τούτου (επομένως 

καί τοΰ ύπ’ άριθμ. 212) πρός τά έν Ινωνσταντινουπόλει λειτουργοΰντα κατά 

τον χρόνον τής γραφής τοον άντιγραφικά εργαστήρια Λ ώς καί στενήν σχέσιν 

Οικουμενικού Πατριαρχείου καί Πάτμου κατά τον 11ον αιώνα®. Τήν σχέσιν 

αυτήν εξάγει έκ τής παρατηρουμένης συγγένειας μεταξύ τών τρίφδίων καί 

πεντηκοσταρίων (διά τά όποια λέγει ό'τι έκφράζουν τό τυπικόν τής Μεγάλης 

τοΰ Χριστού Εκκλησίας) 1 καί τοΰ κώδικος τον όποιον περιγράφει, καθώς 

έπίσης καί έκ τής μεταξύ τών ώς άνω λειτουργικών βιβλίων καί τοΰ έν λόγφ 

1 Είς τόν διαρκή περιορισμόν τής χρήσεως τών οίκων νομίζω δτι πρέπει νά 
άποδοθή καί τό φαινόμενου τής εύρείας νοθείας καί τής μετατοπίσεως τών οΐκων είς 

τούς ακεραίους ύμνους. 

2 Οί κολοβοί τών πατμιακών κοντακαρίων ύμνοι δικαιολογούνται έκ τοΰ γεγο¬ 

νότος δτι ένιορΐς άπώλεσαν τούς κατωτέρους οΐκους ώς μή χρησιμοποιουμένους καί 
ούτω δεν ήδυνήθη ό δημιουργός τών κωδίκων νά περιλάβχι αυτούς αρτίους. 

3 Σαφέστερου καί είδικώτερον άσχολεΐται μέ τό πρόβλημα τούτο ό Ναουμί- 

δης (Ένθ’ άνωτ., σσ. ζ'-θ'), δ όποιος ακολουθών τήν αυτήν πρός τούς άλλους 
οδόν έρεύνης τοΰ ζητήματος καταλήγει είς τά αυτά συμπεράσματα. 

*Νικολόπουλος, Ένθ’ άνωτ., σ. σοβ'. 

6 Αυτόθι. 
6 Αυτόθι. 
7 Αυτόθι. 
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κωδικός φιλολογικής των όμοιων κειμένων σχέσεως, εκτός ανεπαίσθητων δια¬ 

φορών δφειλομένων εις μίαν φυσικήν, ώς γράφει, φθοράν τοϋ κειμένου ι. 

Έν πρώτοις δεν άρνοΰμαι δτι τά έν χρήσει τριφδια και πεντηκοστάρια 

εκφράζουν καί τό τυπικόν τής Μεγάλης τοϋ Χρίστου Εκκλησίας καί δεν 

αποκλείω την πιθανότητα τής γραφής των πατμιακών κοντακαρίων εν Κων- 

σταντινουπόλει, μέ την προϋπόθεσιν όμως δτι εΐναι ανεξάρτητα παντός έν 

χρήσει εορτολογίου καί επομένως δεν εΐχον /λειτουργικόν προορισμόν. Δεν 

εΐναι δυνατόν όμως ή διαπίστωσις τής προσεγγίσεως των κοντακαρίων προς 

τήν Κωνσταντινοΰπολιν καί τής στενής σχέσεως Αυτής καί τής ΙΤάτμου νά 

στηρίζεται εις τό έορτολόγιον καί μάλιστα εις τό έορτολόγιον τοϋ ύπ’ άριθμ. 

213 κωδικός. Τήν εποχήν αυτήν καί εντός ακόμη τής Κωνσταντινουπόλεως 

δεν υπάρχει ένιαίον έορτολόγιον ακινήτων εορτών, ένφ διά τήν απόλυτον 

σταθερότητα εις πάσας τάς περιοχάς τών κινητών εορτών ειμεθα βέβαιοι, 

δεδομένου δτι ό κύκλος αυτών έχει ώς κέντρον τό Πάσχα, σταθερόν εις δλας 

τάς Εκκλησίας. Τήν Ιδίαν άρα έορτολογικήν συγγένειαν ήθέλομεν διαπιστώσει 

συγκρίνοντες προς τό τριφδιον καί πεντηκοστάριον κονδακάριόν τι τοϋ Σινά, 

περιέχον ϋμνους κινητών εορτών καί τοϋ οποίου γνωρίζομεν σαφώς τήν 

σιναϊτικήν προέλευσιν καί τον λειτουργικόν προορισμόν. Τί λοιπόν θά έλέ- 

γομεν τότε ; δτι ή έορτολογική συγγένεια τοϋ κονδακαρίου αϋτοϋ καί τών 

λειτουργικών βιβλίων διαπιστώνει στενήν σχεσιν Κωνσταντινουπόλεως καί 

Σινά καί θά ύπεδηλοΰμεν δτι έγράφη είς Κωνσταντινοΰπολιν, άφοϋ ειμεθα 

βέβαιοι περί τής έκ Σινά καταγωγής του ; "Αλλά τήν σχεσιν Οικουμενικού 

Πατριαρχείου καί Πάτμου δεν περιμένομεν νά τήν διαπιστώσωμεν έκ τής 

έορτολογικής συγγένειας ένός κώδικος καί τινων λειτουργικών βιβλίων, διότι 

αείποτε ή Μονή τής νήσου ύπήγετο καί υπάγεται εις τήν δικαιοδοσίαν τοϋ 

Οικουμενικού Πατριάρχου. 

Έξ άλλου καί ή έτέρα διαπίστωσις τής φιλολογικής δηλονότι σχέσεως 

μεταξύ τών όμοιων κειμένων τοϋ κώδικος καί τών λειτουργικών βιβλίων δεν 

δΰναται νά στηρίξη τήν ύπόθεσιν περί κωνσταντινουπολιτικής προε?^εΰσεως 

τών κωδίκων, διότι άφ’ έαυτής δεν ευσταθει. Καί δεν εϋσταθει διότι δεν 

εΐναι δυνατή μία τοιαΰτη σΰγκρισις μεταξύ τρίφδίου καί πεντηκοσταρίου 

άφ’ ενός καί κώδικος 213 άφ’ ετέρου, λόγω τής ποσοτικής άνεπαρκείας τοϋ 

σχετικοϋ ύλικοϋ έν τοΐς πρώτοις βιβλίοις. Τά λειτουργικά βιβλία δεν έχουν 

εΐ,μή δι’ έκάστην εορτήν προοίμιον καί οίκον καί έπειτα δεν υπάρχουν έν 

αύτοΐς προοίμια καί οίκοι πλειστών ύμνων περιεχομένων εις τούς πατμια- 

κούς κώδικας, είτε διότι οί ύμνοι οΰτοι εΐναι διπλοί ή πολλαπλοί καί επο¬ 

μένως μόνον τοϋ ένός ό οίκος καί τό προοίμιον περιέχεται, είτε διότι άναφέ- 

1 Νικολόπουλος, "Ένθ’ άνωτ. 
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ρονται είς έορτάς μή άγομένας σήμερον, ώς λ.χ. ό ύμνος είς τον Πλούσιον 

καί τον Λάζαρον ’. Έξ άλλου δεν φαίνεται άλλα κοντακάρια νά παραλλασ¬ 

τούν σημαντικώς τών πατμιακών (και δη τοϋ 213) ως προς το προοίμιον 

καί τον (α') οίκον, στοιχεία τά όποια καί είς τά πατμιακά κοντακάρια είναι 

κατά κανόνα σταθερά, έν άντιθέσει προς τούς λοιπούς οίκους τοϋ ύμνου, διά 

τήν γνησιότητα τών οποίων πρέπει πάντοτε νά άμφιβάλλωμεν καί αν ακόμη, 

ώς συβαίνει πολλάκις, ή άκροστιχίς φαίνεται άρτια. 

Αλλά καί διά τό πρόβλημα τής ιστορικής τύχης τών πατμιακών κοντακα¬ 

ρίων ώσαύτίος ό περιγράφων τον ύπ’ άριθμ. 213 κώδικα, αψοϋ απορρίπτει 

άτυχή άπόπειραν τοϋ ΟίοΗΙ όπως ταύτιση αυτά προς άναγραφομένας έν κατα- 

λόγφ * τής Μονής τιτλώδεις φράσεις διά βιβλία υπάρχοντα εις αυτήν, ο ίδιος 

επιχειρεί νά ταύτιση τούς κώδικας προς βιβλία δηλουμενα υπό τάς φράσεις 
«κοντάκιον εν» καί «βιβλίον άλλο εγον τά άμνήμα κοντάκια» 4. Δεν λαμβά¬ 

νει όμως ύπ’ οψιν ότι αί φράσεις αύταί εΐναι δυνατόν νά άφοροΰν είς άλλους 

κώδικας οί όποιοι άπωλέσθησαν. Άλλα μόνη άσφαλής μαρτυρία ότι ύπήρχον 

οί ήμέτεροι κοόδικεςήδη άπό τοϋ 14ου αίώνος είς τήν Μονήν εΐναι η διαπίστω- 

σις 8 ότι τά γραφέντα είς Πάτμον Μηναία 6 (άριθμ. 194-200) αντιγράφουν 

πιστώς αυτούς. Κατά ταϋτα ποιος δύναται νά άποκλείση τήν πιθανότητα ότι 

τά ήμέτερα κοντακάρια έγένοντο κτήμα τής Μονής μεταξύ τοϋ χρόνου τής 

ίδρύσεως Αυτής καί τού 14ου αίώνος μή δεχόμενος τήν άποψιν περί τής 

δωρεάς αυτών υπό τοϋ Πατριάρχου Νικολάου είς τον ιδρυτήν τής Μονής, 

ελλείψει άσφαλών μαρτυριών καί έφ’ όσον οί κώδικες δεν ήσαν άπαραίτητοι 

διά τάς άκολουθίας τής Μονής 7 ; 

Χωρίς νά θέλω νά καταλήξω είς τι συμπέρασμα, άλλ’ έπιθυμών απλώς 

1 Νικολόπουλος, ’Ένθ’ άνωτ. 

2 Νικολόπουλος, ’Ένθ’ άνωτ., σ. σξαλ 

5 Τοϋ έτους 1201. 

4 Νικολόπουλος, “Ένθ’ άνωτ. 
6 Είς τήν διππίστωσιν πρώτος προέβη ό διδάσκαλός μου κ. Ν. Β. Τωμαδάκης, 

επιφυλασσόμενος νά διαπραγματευθή τό θέμα εύρύτερον καί νά δημοσίευση έκτενε- 

στέραν περιγραφήν τής έν λόγφ σειράς κωδίκων. 

6 Ταϋτα είναι προσηρμοσμένα είς τό έορτολόγιον τής Μονής καί περιέχουν έκ 
τών Πατμιακών κοντακαρίων τό προοίμιον καί τον πρώτον οίκον τών ύμνων τών άνα- 

φερομένισν είς Αγίους τοϋ εορτολογίου τής Μονής. Βραχεϊαν περιγραφήν αυτών δρα 
έν Καταλόγω τών χειρογράφοιν τής Πατμιακής Βιβλιοθήκης, “I. Σ α κ ε λ λ ί ω ν ο ς, 

σ. 113. Επίσης δρα : Δ. Καλλίμαχου, Πατμιακής Βιβλιοθήκης Συμπλήρωμα έκ 
τοϋ Εκκλησιαστικού Φάρου, τόμ. 10 (1912), σ. 259, τοϋ αυτοΰ, αυτόθι, τόμ. 13 

(1914), σσ. 260 -261. 
? Τήν υπό τοϋ πατριάρχου Νικολάου δωρεάν τών κωδίκων είς τήν Μονήν δέχε¬ 

ται 6 Νικολόπουλος (”Ενθ’ άνωτ., σ. σξγ'). £Ωσαυτ<ος ο αυτός θεωρεί απαραίτητα 

διά τήν λειτουργίαν τής Μονής τά κοντακάρια! (αυτόθι). 
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χαι μονον όπως ωθήσω τό πρόβλημα τής τοπικής προελεΰσεως των πατμια- 

ΧωΥ. κ0!^ακαρίων παραθέσω παρατηρήσεις τινάς έπΐ τοΰ περιεχομένου 
αυτών, ^ιναι γεγονός δη εις τό έορτολόγιον τοΰ ύπ* άριθμ. 212 χειρογρά¬ 

φου δηλουνται σαφώς άγιοί τινες (ως δ Ακάκιος τήν 25ην Φεβρουάριου] 0 

Παύλος την Ιοην Δεκεμβρίου) άσκηταί τοΰ Λάτρους, ενώ άντιθέτως δι’ ά'λ- 

λους (ως ο Πέτρος τήν 16ην Ιανουάριου περί τοΰ όποιου κατωτέρω ό λόγος 

Φ 28ην Απριλίου κ.ά.) υπάρχει υπόνοια δτι σχετίζονται προς 
το Ορος. Αν άποδειχθή ταυτότης ώς προς τήν ημέραν τής μνήμης των 

εν λογω αγίων μεταξύ τοΰ Πατμιακοΰ κωδικός 212 καί των τυπικών τοΰ 

Λάτρους, θά πρέπη τούτο νά σημαίνη, χωρίς νά διακινδυνεΰη ή ά'ποψις 

περί του μή λειτουργικού προορισμού τών κοντακαρίων, δτι ταΰτα εδημιουρ- 

γηθησαν εΐς τήν περιοχήν τοΰ Λάτρους, ή τουλάχιστον δτι ό άντιγραφεύς 

ειχεν αμεσωτάτην προς τήν Κλίμακα τοΰ ’Όρους σχέσιν εφ’ δσον ήδΰνατο νά 

χρησιμοποιή χειρόγραφον άνήκον εΐς αύτήν. Αλλά τό πράγμα θά έφωτί- 

ςετο ετι επαρκέστερον εάν 1χ τής γνώσεως τοΰ τυπικού τοΰ Λάτοους εΐμεθα 

εις θεσιν να κατατάξωμεν τον Πέτρον μεταξύ τών έν τή Κλίμακι τοΰ ’Όρους 

τουτου άσκησάντων, όπότε θά εξηκριβοΰτο καί ή πιθανότης περί τοπικής 
του εν λογφ αγίου εορτής. 

Διά λόγους σκοπιμότητος αφορώντας εΐς τήν προώθησιν τής περί τον 
Πέτρον μελέτης προβαίνω κατωτέρω εΐς εκδοσιν τοΰ ύμνου εΐς τήν Άνακο- 

μι^ ην του Αγίου Πέτρου ι. Προηγουμένως δμως κρίνω άναγκαΐον όπως 

δι ολίγων αναπτύξω τά χαρακτηριστικά τοΰ ύμνου καί συγχρόνως δηλώσω 

τας εξ αυτου γεννωμένας σκέψεις. Ό ύμνος εΐς “Αγιον Πέτρον άναφέρεται εΐς 

την ανακομιδήν αυτού, έορτή κατά πάσαν πιθανότητα τοπικού χαρακτήρας 

εφ οσον ή φύσις αύτής καί τό γεγονός ότι ά'λλοθεν είναι παντάπασιν άγνω¬ 

στος ωθούν ήμάς^ εΐς ιήν προκειμένην ύπόθεσιν. Κατά ταΰτα μόνη αγιολο¬ 

γική πηγή διά τον Πέτρον μένει ό παρών ύμνος. Δεν αποκλείεται βεβαίως 

ο άγιος ουτος να είναι εΐς εκ τών ύπερτριάκοντα συμπεριλαμβανομένων εΐς 

το 5γηαχβπιιπι Εοοίοεί^ ΟοηεΙαηΐίηοροΙίίβηδε, πλήν δμως οΰδέν νεώτε- 

ρον στοιχεϊον περί Αυτού δύναται Ικ τής πηγής ταύτης νά προκύψη. 

Χαρακτηριστικόν είναι τό φαινόμενον τής άκροστιχίδος, από τοΰ πρώ¬ 

του γράμματος τοΰ προοιμίου άρχομένης 8, περίπτωσις μοναδική, καθ’ δσον 

^υναμαι να γνωρίζω, καί χρήζουσα ιδιαιτέρας ερμηνείας. Τί λοιπόν σημαίνει 

η περίπτωσις αύτή τής άκροστιχίδος ; Μήπως τό φαινόμενον τούτο, συντε- 

λουσης και της στρυφνότητος τοΰ ύφους, άγει ημάς εΐς τήν ύπόθεσιν δτι ό 

_ ' 10 πρ0θίμΐον καί τόν π^ώτον στίχον έκαστου οίκου εκδίδει ό Ναουμίδης έν 
τη περιγραφή του ύπ’ άριθμ. 212 κωδικός. ”Ενθ' άνωτ., σ. ρμε'. 

2 Ή άκροστιχίς τοΰ ύμνου είναι «άσμα». 

Περί τά προβλήματα τών πατμιακών κοντακαρίων 

ύμνος είναι εκ τών νεωτέρων τών εΐς τούς κώδικας περιλαμβανόμενων 1 καί 

εύρισκόμεθα άρα εΐς τήν εποχήν τής παρακμής τής ύμνογραφίας; Έν τοιαΰτη 

περιπτώσει μήπως ή περίπτωσις τής άκροστιχίδος σημαίνει τήν κατά παρά- 

δοσιν πλέον δημιουργίαν ύμνων, αποκλεισμένης τής λειτουργικής σκοπιμότη¬ 

τος αυτών, έφ’ οσον ή αυστηρά τήρησις τών κανόνων τής ύμνογραφίας χαλα- 

ροΰται ; ή μήπως πρέπει νά άποδώσωμεν τό φαινόμενον τής άκροστιχίδος 

εΐς τήν πρωτοτυπίαν τοΰ ποιητοΰ χωρίς καί νά άποκλείσωμεν τό χρονικώς 

νεώτερον τής δημιουργίας τοΰ ύμνου ; Ασφαλέστερα όμως, νομίζω, θα ήτο η 

ύπόθεσις τής πρωτοτυπίας τοΰ ποιητοΰ, άποκλειομένης ουτω τής αποψεως 

περί μή λειτουργικής χρήσεως τοΰ ύμνου διότι ο υ μ νωδός απευθυνόμενος 

εΐς τόν άγιον λέγει προς αυτόν «ΐνα πάντες ονμφώνως μετ’ φδής οοι 

έκβοώμεν» ώς άντάλλαγμα έκ μέρους τών άνθρώπων δια τα υπ αυτού προς 

αυτούς δηλονότι δωρήματα. 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΛΙΒΑΔΑΡΑΣ 

1 *Εάν δέ καί ό ύμνος άποδειχθή έκ τών νεωτέριον τοΰ κώδικος δεν θά ήτο 
άπίθανον ή σύγκρισις τών υμνούν εις Ακάκιον (ί£. 198τ-198ν), είς Παύλον (107γ- 
107ν) καί είς Πέτρον (κατωτέρω) νά άπεδείκνυε οτι τά κοντάκια ταΰτα είναι τοΰ 
αύτοΰ ποιητοΰ δημιουργήματα. Πρώτον δέ δεδόμενον τής τοιαυτης συγκρίσεως θά 
εΐναι οτι ο! ύμνοι είς Ακάκιον καί είς Πέτρον συμπίπτουν ώς προς τήν ακροστιχίδα, 

ενφ οί ύμνοι είς Παΰλον καί είς Πέτρον συμπίπτουν ώς προς τό μέλος. 
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ΟΟΟΕΧ ΡΑΤΜΙΑΟΙΤδ (Ρ) 2ΐ2, ££. ιόΐΓ-ιόιν 

Ιίΐγ Τη αυτή ημέρα ' κοντάκων εις την ανακομιδήν του δοίου πατρός ημών 
Πέτρον, φέρον ακροστιχίδα συν τον κοντακίου 2 ; ξσμα. 

Ηχος γ προς παρϋ-ένος σήμερον. 

Αναβας ως ήλιος ιών άρε των έν τ φ νψει 

τας κινήσεις ιθυνας προς την θεόν μόνην σχέσιν 

δίλεν σου κατατρνψώντες των χαρισμάτων, 

άνωθεν ών ή λαμπρότης φωτοβολεΐται, 
ευχαρίστως εκβοώμεν β 

πρεσβεύουν σφζε, Πέτρε μακάριε. 

Προς Την όδον Βη&λεέμ. 

Στήλη εμπνονς, εΐκών, άγαλμα θείων πράξεων 

■θεωρίας σαφώς ύψωμα, στάθμη γνώμων τε 

λαμπρας πολιτείας, τύπος μοναζόντων, 

προς ευωχίαν πάντας προτρέπεταΐ' χ) 

άξίως συνέλθωμεν 

αγνείας δψων κατατρυφήσοντες, 

οΐσπερ έστια Πέτρος ό τίμιος· 

2’γ. 4. Τό παθ. φωιοβολοϋμαι άπαντα ενταύθα μόνον. Τό ένεργ. φωτοβολέω 
μεταγενεστέρως παρά Κ. Μανασσβ, Χρον. 127 ("Εκδ. Βόννης). 

Στ. 7ά-75. Χαρακτηριστικόν είναι ότι ό ΰμνος εις "Αγιον Αμβρόσιον (££. 97γ- 

97ν) είναι και αυτός προσόμοιος προς τον ύμνον των Χριστουγέννων. Προς τούτοις 
το προοιμιον τοϋ έν λόγψ ΰμνου έχει στενοτάτην εσωτερικήν συγγένειαν προς τούς 
στίχους 10-15 του παρόντος κοντακίου. Ιδού τό προοιμιον : Άμβροοίας σήμερον 
πιοτοι ς κρατήρα κέρασας [ ό σοφός Αμβρόσιος προς ευωχίαν εγείρει \ τράπεζαν ενδεών 
πόνων παρασκευάσεις, | ήδιοτα προϋεις ώς δψα τάς άριστείας, ! δι' ών πάντας εστιάται | τούς 

τούτον μύστην Χρίστον γεραίροντας. (Έξεδόθη υπό Ναουμίδου. νΕνθ' άνωτ. σ. ^δ'). 

Τη 16η Ιανουάριου. Τοϋ ΰμνου προηγείται κοντάκιον εις την τιμίαν "Αλνσιν 
τού 1 Αγίου Αποστόλου Πέτρου ({. 160ν). 

2 Χαρακτηριστική ή σύνταξις τής αύν μετά γενικής (πρβλ. καί Ναο υμίδην 
’Ένθ’ άνωτ.). 

ώς εγκράτειας τής άνω τούτο 

αρχέτυπον άριπρεπ'ες θεοτνπώτοις καλλοναΐς· 15 

διά τούτο σπουδαίους έπείχθώμεν έκβοώντες' 

πρεσβεύων σώζε, Πέτρε μακάριε. 

Μαρτυρίου πιεΐν έκπωμα επειγόμένος 

έστανρώθης έκών δλφ νφ, δλφ σώματι, 

νεκρώσας τά μέλη και τήξας ορέξεις, 20 

τοΐς άσωμάτοις συναμιλλώμένος, 

οϊς ήθλεις έκάστοτε, 

θείαις μελέταις, άγρύπνοις στάσεσι, 

πόνοις, προσενχαϊς εν πέτρα αίθριος, 

πνθμένος άντρω, θηρσί, σκορπίοις, 25 

δαιμόνων φθάνω, γογγνσμω, κρυμω και θάλψει και λιμφ- 

διά τούτο την μνήμην τιμώντές σου βοώμεν 

πρεσβεύων σώζε, Πέτρε μακάριε. 

14 τούιω Ρ τούτο 50πρ$ί 26 γογγυσμόν Ρ γογγνσμφ δοπρδϊ 

Σι. 74- 15. 'Ο νους των στίχων ό έξής : τοΰτο (ή κατατρύφησις δηλονότι των 
οψων αγνείας) είναι μεταξύ των έχόντων τήν σφραγίδα τοϋ Θεού αρετών ως λαμπρόν 
άντίγραφον τής ουρανίου έγκρατείας. 

Στ. 16. επειγ&ώμεν — προστ. άορ. ήπείχϋην τοϋ ρ. έπείγομαι. 

Στ. 7.9. "Οτι δεν έσταυρώθη Πέτρος, οδς θά ήδύνατο έκ πριυτης ίίψεως νά 
παρασύρη τινά ό στίχος ούτος έν συνδυασμφ μετά τοϋ προηγουμένου, έξηγεΐ έπακρώς 
ού μόνον τό όλω νφ, άλλα καί ό επόμενος εικοστός στίχος. 

Στ. 24. έν πέτρα αΐΰριος. “Ο ναϋς = έν τφ υπαίθρη) επί πέτρας. 

Στ. 27. "Εγραψα βοώμεν, ώς έχει καί ό κώδιξ, άντί εκβοώμεν των άλλων οίκων 
διά τόν έξης λόγον : Ό στίχος παρουσιάζει τήν κάτωθι μετρικήν μορφήν όμοΰ μετά 
τών άντιστίχων στίχων των άλλων οίκων τοϋ παρόντος ΰμνου ώς καί τοϋ ΰμνου προς 
ον τό παρόν κοντάκιον είναι προσόμοιον, καίτοι υστερεί τούτων κατά μίαν συλλαβήν. 

Τό πράγμα οφείλεται εις τό ότι ή τονή (συνίζησις) έν τφ πλήρει στίχφ δίδει τήν 
άνωτέρω μετρικήν μορφήν. Έπί παραδείγματι τοϋ 16ου στίχου ή τονή γίνεται εις τά 
επάλληλα φωνήεντα τοϋ έκβοώντες. Εις τόν άνάλογον δέ στίχον τοϋ αύτομέλου Τήν 
Έδεμ Βηϋλεέμ, όστις είναι ό έξης: <5ια τούτο προς τούτο ον ετέχϋη έπειχϋώμεν, ή 
συνίζησις συμβαίνει εις τάς σύλλαβός οδ έ συγχωνευομένης οΰτω τής όγδοης καί τής 
επομένης συλλαβής είς μίαν. Τοιουτοτρόπως δικαιολογείται ή έλλειψις μιας συλλα¬ 

βής ενταύθα έφ’ όσον δεν μεταβάλλεται ή μετρική μορφή τοϋ στίχου. Καί έάν επο¬ 

μένους έγραφα έκβοώντες τούτου θά συνιζάνετο τό έκ μετά τής προηγούμενης λέξεως 
σου καί τό αποτέλεσμα θά ή το τό αυτό. 
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’Αφ’ ΰψό&εν φανείς ενφρανον ονς είοτίασας 

περί κνκλφ ημών στράτευμα ϋεΐον Τέμενος, 30 

φυλάττον άτρώτους εκ πάντων σκανδάλων, 

161ν όάούς εν&ννον τάς τής άσκήσεως, 

ρνόμενον ϋ·λίψεων, 

δαιμόνων Όρανον α. παν στ ον κλύδωνα, 

ρά-&νμον σκιάν διαλυόμενου, 35 

αμαρτημάτων σκεδάζον νέφος 

καί συντηρούν ήμάς αεί εύαρεατονντας τφ Θεφ, 

ι να παντες σνμφώνως μετ'* ωδής σοι έκ βοώ μεν 

πρεσβενων σώζε, Πέτρε μακάριε. 

29 έοτιασας Ρ είοτίασας βοηρβί 31 φυλάττων Ρ φυλάττον δοπρδί 32 εΰ&ν- 

νων Ρ εν&ϋνον δοπρδί 34 ϋρανων Ρ δρανον δΟΓίρδί 

Στ. 29. Περί τής έκψράσεως άφ' υψόΰεν γράφει ό Ναουμίδης (νΕνθ’ άνωτ., 

σ. ρμε’) οτι πρόκειται περί συνήθους πλεονασμού. Άλλα δέν νομίζω οτι πρέπει νά 
θεωρηται πλεονασμός τό γεγονός τής συνυπάρξεως προθέσεως μετ’ επιρρήματος τοπι¬ 

κοί) εις &εν, έφ οσον τοιαυτας περιπτώσεις άπαντώμεν ήδη καί εις τον “Ομηρον. 

Πρβλ. π.χ. Ρ 545. Πλεονασμός διά τον “Ομηρον ναί, άλλ’ ούχί όμως καί διά τούς 
μετεπειτα εφ’ οσον πλέον επικρατεί εν τοιοΰτον φαινόμενον. Άλλ’ όρθότερον θά έξε- 

φράζετο εάν ώνόμαζεν απλώς πλεονασμόν τό περί κνκλφ τοΰ επομένου στίχου. 'Όμοίως 
ο αυτός ΓΕνΟ·’άνωτ.) δέν διορθοί τό εστίασας τοΰ κωδικός είς τό ορθόν είοτίασας, 

δεδομένου οτι τοιοΰτος αναύξητος τύπος ούδαμοΰ μαρτυρεΐται. 

ϋΕϋΧ ΟΚΕΤΟΙ3 ΕΤΑΒΕΙ3 Α νΕΝΙδΕ Αϋ XVII* 3ΙΕΧΧΕ 
0γ6§Ό1Γ€ εί Μ&ΓΟ- Μ&Χ1Π16 Μ&Γ&8 

Εε ηοηι θε Μαχίιηοδ ΜαΓα.3 ΓεηεοηίΓε θαηδ Γαναηί-ρι-οροδ θ’αηε 
νεΓδίοη Ιαπιαε-ΙίαΓατηαηΙί θα ροεηιε ΟΓεΙοίδ *Η Θυσία του Αβραάμ, 

ίιχιρπιηέε α Ια Τγρο°ταρ1ιίε ραΙχίαΓεαΙε θε Οοηδίαηΐίηορίε εη ι8οο, ηι’α 
αηιεηέ α οΙιεΓεΙιετ θεδ Γεηδεΐ^ηεηιεηζδ βπγ εε ρεΓ3οηπα£·ε '. Οι-αεε αη 
ίχέδ πείιε £ίε!ιίεΓ θεδ ΑΓοΗνεδ ιηέθίέναΐεδ θε ΓΑεαθέηιίε θ’ΑΐΗέηεδ, 

ςρι’ΐΐ πι’α εΐέ θοηηέ θε εοηδαΐίει·, εΐ η Ια ραΓίαίΐε οΜί^εαηεε θα θίΓεε- 

(;εαΓ θε εβδ ΑΓεΙιίνεδ, Μ. Μ. Μαηοηδδαΐζαδ, Ιαί-ηιεηιε νέπΐαίθε ίίεΙιίεΓ 
νίναηΐ, ίΐ α έ£έ ροδδίΜε θε ΓεεαείΙΙΪΓ αη επδεηιΒΙε θε θοηηέεδ 8πγ 
Μαχίπιε ΜαΓ&δ εϋ δοη οηείε 0Γέ§ΌΪΓε Ματαδ. Οε δοηί εεδ θοηηέεδ ςαε 
1ε ρΓέδεηΐ απίείε δε ρτοροδε θε ΓευηΐΓ. 

Νοαδ ΐΓοανοπδ Ια ίαηιίΐΐε Μανά δί^ηαΐέε ραπηί Ιεδ «Οίϋαάίηί» θε 
Οαηθίε θαηδ Ια ΟΗΓοηίςαε οΓέΙοϊδε θα νέηΐίΐεη Αηΐοηίο Τπναη α Ια 
θαΐε θε 1644 2· Τεδ Ματαδ θεναίεπί: θοηε είτε θε ηοΐαΜεδ είίοτεηδ 
θΉεΓαΜείοη. Εεδ αΐΐαςαεδ ϋατααεδ εοηίχε Ια Οι-έίε εηίτε 1645 εΐ 1669 

αηιεπέΓεηζ βοη ηοηιβΓε θ’ΗαβίΐαηΙδ θε Γίΐε α αΙΙεΓ εΚεΓοΙιεΓ αίΠεαΓδ αη 
Γε£α§:ε, ηοϋαπιηιεηΐ; θαηδ Ιεδ ίΐεδ Ιοηίεηηεδ εΐ α νεηίδε 8. 

Οέδ 1659. ποαδ ΐΓοανοηδ αη (χΓόμοίτβ Μανα,δ, εατέ θε Ια ραΓοίδδε 

1 άοΪ3 & Μ. Ενι^έηε ΟαΙΙο^ίο, παοπ ίτέδ άΐΐί^εηΐ: οοΠαΡοταίειιτ ά&πε 
Ια ρτέραταΐΐοη ά’υαε ΐ3ΪΙ>1ίο£Γ&ρ1ιΐβ Η.ηαΙγΙϊςινιο άεδ ΚανατηαηΙίάίΙια, ά’ανοΪΓ 
αΐΐαε ιηοη αΐίεηϋοη δΐιτ οείίε αναηΐ-ρτοροβ. 

2 Μ. I. Μανούσακα, Ή παρά Ττΐναη άπογραφή τής Κρήτης (1644) »αί 
ό δήθεν Κατάλογος των Κρητικών οίκων Κερκύρας, άαπ8 Κρητικά Χρονικά, ί. III 

(ΑΠιέπεβ, 1949)· Ρ· 5°> η° 9^· Ε& ΟΙίΓοηΐςπε άε Τπναη ροτίε εε ΙΚτε : «Ραε- 

οοηΐο άΐ νατΐε οοεε δηεεεδε ηεΐ Κ.ε§ηο άΐ Οαηάχα, άείΓαηηο 1182 εΐιε δί δοηο 
πβείΐ&ΐΐ άαΐΐα άενοίάοηε αΠΊπιρετΐο Οτεεο, δΐιιο 1’αηηο 1669 εΐιε τεδίό αΐ 
ροΐετ άεΙΓΙηιρεπο Οίίοτηαηο, ίοτηιαίο άαΐ δί&ηοΓ Αηίοηίο Τπναη, ριΛΙχΙίοο 
Νοίαηο ϋαεαίε». Μ. I. Μανούσακα, ρ. 35» η<Αε ι. 

3 8ιιγ Ιεδ Γέίιι^ΐέδ Οτείοίδ ά Ζαηίε, νοΐτ Λ. X. Ζ ώ η, Κρήτες έν Ζακύνθφ, 

άαηδ Έπετηρίς τής Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, ΐ. I (ΑΠιεπεδ, 1938)1 Ρ· 293 ' 
301 ; ί. II (ΐ939)ι Ρ· ιΐ9 ' Γ33 εί Κ. Δ. Μέρτζιου, Δύο κατάλογοι τών έν Κερ- 

κύρα καί Ζακύνθφ Κρητών προσφύγοη' κατά τά έ'τη 1682 καί 1683, άαηδ Κρητικά 
Χρονικά, I. V (1951)1 Ρ- 7 - 3*· 
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5. βαίανίΐΐε 

βτεεςαε άε 8αίηί-ΟεοΓ§;εδ, α Υεηϊδε 1. νείοηάοδ 1ε ρΐαεε, άαηδ Ια 1ί$ί6 

ά05 εηίέδ άε 5αίηί-ΟεοΓ§·εδ, αρτέδ ΕππηαηηεΙ Τζαηέδ (τονπίκλην Μπου¬ 

ν ιαλής) 61: αναηί ΝίεερΙιοΓε Κγίοπηαηοδ ςηί εδί δί§;ηαΙέ εη 1663. Ογο- 

§ΌΪΓε ΜαΓαδ άηΐ τερΓεηάΓε εε ροδίε ςαείςαεδ αηηέεδ ρΐηδ ίατά, εαΓ 

ηου$ 1ε νογοηδ δί§-ηεΓ ανεε εε ίίίΓε ιιη αείβ άε ηιαπα^ε 1ε τ, ηονειηΙίΓε 
1678 2. Εε ι6 οείοΕτε ι68γ, ίΐ εέΙέβΓε ιιηε εοΓειηοηίε άε ηιαπα£ε, ηιαίδ 

5αη5 α]οηίεΓ 1ε ίϊίΓε εφημέριος α δοη ηοπι άε θΓέ§:οΐΓε ΜαΓαδ ρΓείτε 8. 

Ο’εδΐ: επεοεε Ια £οαηη1ε «Οτε^οίΓε ΜαΓαδ, ρτέίΓε» ςηε ηοηδ ΓείΓοηνοηδ 
& ρΓοροδ ά’ηηε ίεοπε ρείηίε ραΓ Οοιίδίαηίίη Τζαηέδ εη 1682 4. 

Εη 1685, ηη Ματβ Μαναβ, ρηε ρΙιΐδίεηΓδ άοεηιηεηίδ — οη 1ε νειτη 

εί-αρεεδ ηοηδ ρτοανεηί είΓε 1ε ηενεα άε Οχετοί γο, εδί εοΓΓεείεητ άεδ 

έάίίίοπδ §τεερηεδ ίηιρπηιέεδ ραΓ ΝίεοΙαδ δαΓΟδ. Νοαδ ηε εοηηαίδδοηδ 

ηυ’ηη δεηΐ οηνΓα^ε, 1ε Τμρίοοη άε 1685, ροΓίαηί 1ε ηοιη άε εε εοη-εε- 

ί;ειΐΓ 5 * *. Μαίδ ηοαδ είίεΓοηδ ρΐηδ Ιοίη ηηε ΙείίΓε άε ΝίεοΙαδ δαΓΟδ Ιηί- 

ιηεηιε ρΓέείδαηί ςιη’ίΐ Ιιη α εοηΓίε 1ε δοίη άε ΓενίδεΓ ά’αηίτεδ νοίηιηβδ. 

Εε 2 δερίεπιβΓε 1685, Ματε ΜαΓαδ, εη εοηεηπ-εηεε ανεε ΝίεοΙαδ 

ΡαραάοροηΙοδ, εδί εαηάίάαί αυ ρΓο£εδδθΓαί άε 1’έεοΐε δχεεςηε άε νε- 

ηίδε, ροιίΓ δηεεεάεΓ α Μαίίΐιίεη-Μεΐέίΐοδ Τγραΐάοδ άενεηη αΓεΙιενέςηε 

1 Ί. Βελούδου, Ελλήνων όρθοδόξων αποικία έν Βενετία, Ιστορικόν υπό¬ 

μνημα, έκδ. δεύτερα (νεηΐβε, 1893). Ρ· ι8 γ. 

Κ. Δ. Μέρτζιου, Θωμάς Φλαγγίνης καί ό Μικρός Έλληνομνήμων (Α- 

ίΐιέηεδ, 1939). Ρ· 244: 1678 — 3 Ν]βρίου «Ιάκωβος Τζές τοΰ ποτέ Ίωάννου άπό 
τό Κάατρον της Κρήτης τήν Τζοάνναν τοΰ ποτέ Μάρκου Νταληάτση υπό Γρηγορίου 
Ιερέως τοΰ Μαρά, εφημερίου...». 

3 Κ. Δ. Μέρτζιου, Θωμάς Φλαγγίνης..., ρ. 244: «Όκτωβρίου 16 1681 ό 
Λέων Μόσκος άπό τό Ρέθεμνος έστεψανώθη σήμερον τήν Ζαηείία ΤΗνϊδαηα άπό 
τήν Ρηάονα παρ’ έμοϋ Γρηγορίου ιερέως τοΰ Μαρά». 

* ΙΒΐά. ι, ρ. 241 : «φυλάσσεται παρά τή Ελληνική Κοινότητι μία μικρά εΐκών 
«δέησις Γρηγορίου ιερέως τοΰ Μαρά, χειρ Κωνσταντίνου Τζάνε αχπβ'». 

5 Τυπικόν συν Θεφ άγίφ, περιέχον πάσαν τήν διάταξιν τής εκκλησιαστικής ακο¬ 

λουθίας τοΰ χρόνου ολου. Νεωστί τυπωθέν καί έπιμελώς διορθωθέν παρά Μάρκου 
Ιερεως Μαρά τοΰ Κρητός. Οοπ ρπνίΐε^ΐο. Παρά Νικολάω τφ Σάρω ,αχπε’. Ένε- 

τίησιν 1685. Ιη ίοΐΐο άε σκ’ (220) ρ3£65. ί,α ΒΐόΙίοΙΙιείΐηε Ναίίοηαίε άΆίΒεηεδ 
εη ρο55εάε ιιη εχειηρίαΐτε, Θ 14.207. ±3 ΒϊΒ1ΐοί1ιες[η6 ιηηηϊεϊραίε άε Κοζαηΐ 
εη ροβδέάε ιιη αηίτε : Ν. Π. Δελιαλή, Κατάλογος έντυπων δημοτικής βιβλιο¬ 

θήκης Κοζάνης, ρατΐΐε (1494 * 1832), Τ1ιε553ΐοηΐςιηε, 1948. η° 8091 ρ. 2ΐι, 
Μεηίΐοη άαηδ Γατΐΐείε άε ΝίεοΙαδ Ο. Κ ο η ί ο 3 ο ρ ο η 1 ο 3, Τά έν Βενετία 
τυπογραφεία ελληνικών βιβλίων κατά τήν Τουρκοκρατίαν, τενιιε Άφηνα, 1. 58 

(Ι954). Ρ· 324 : Μαράς Μάρκος, Κρής ίερεύς, διορθώσας Τυπικόν παρά τφ Σάρφ 
κατα τό 1685. Βϊιηρίε ηιειιίίοη άη ηοηι Μάρκος Μαράς Κρής άαηδ Κ. Ν. 8ε- 

ί 1ι 3 3, Νεοελληνική Φιλολογία (ΑΗιέπεδ, ι868), ρ. 417. 53.Π5 άαίε, εηίτε ΝίεοΙαδ 
ΡαραάοροηΙοδ (τ686) εί ΟοηδΙαηΙίη Μέηιοβ (1699). 

ϋεηχ Οτεΐοΐε εΙαΒΗδ α νεηίδε αη Χνΐΐε δίέείε 

άε Ρΐιίΐ&άείρΐιίε. Μ&ίδ 1ε νοίε άα δγ11ο§Όδ εδί δηηδ Γέδηΐΐ&ζ. Εε 20 

ί^ηνίεΓ ι686, ηοηνεΐΐε δέαηεε ά’έΐεείίοπ, εηεοΓε δαηδ τεδαΐΐαΐ. Εε 27 

]&ηνίεΓ, οη ρΓοροδε ηη οοιηρΓοιηίδ : ςηε Ιεδ άεηχ ε&ηάίά&ζδ οεοηρεηί 

^ΙΐεΓηαΐίνεηιεηί Ια είιαίΓε (νά έναλλάσσωνται εις την πρωτοκαθεδρίαν). 

ΟεΐΙε ρΓοροδΐίΐοη, αΙοΓδ τεροηδδόε, ίηΐ τερΓίδε εζ αεεερίέε 1ε 8 ηιαΓδ 

ι686. ΜαΓΟ Ματαδ εΐ ΝίεοΙαδ ΡαραάοροηΙοδ εηδεί§·ηεΓεηζ Ιοηδ άεηχ 

]ηδςη’αη άέΐιηΐ; ά’αοηΐ 1687, οη ΡαραάοροηΙοδ ραΓζίζ ροηΓ Ζαηίε, 

Ιαηάίδ ςηε ΜαΓΟ ΜαΓαδ έίαίΐ εΐη εηΓε άε δαίη1-0-εοΓ§·εδ δοη ηοηι εδί 

οπιίδ άαηδ Ια Ηδΐε άεδ εφημέριοι άε νεηίδε ο[ηε άοηηε νείοηάοδ 2. 

Μαίδ ίΐ δί^ηε ανεε εε ίίζΓε, 1ε 6 ηιαΓδ 1696, ηη αείιε ά’απηηίαίΐοη άε 

ηιαπα§-ε. Ι^α δοηδεπρίίοη άε εεί αείε εδί ίηίεΓεδδαηίε, ραΓεε ςη’εΐΐε 

να ηοηδ ρεΓΓηεΙίΓε άε τερεΓεΓ ά’αηίΓεδ Γεηδεί§'ηεπιεηΐδ ΐ3Ϊο§ταρ1ιί- 

ςηεδ. II έεπί εη ε££εί : έγράφη παρ’ έμοΰ Μαξίμου 'Ιερομονά- 

χον τον Μαρά, εφημερίου έν τφ ναφ τον Μεγαλομ. Γεωργίου των 

Γραικών 3. Εε ρτείτε ΜαΓΟ είαίί άενεηη 1ε ΗίέΓΟνίοΐηβ Μαχίηιε. Εε 

εΐιαη^ειηεηί άε ηοηι, ανεε Ια ηιεηιε ίηΐίίαίε, δ5εχρ1ί9η6 ρΓεείδεηιεηί 

ραΓ Ια ηοηνεΐΐε δϊίηαίΐοη ςηί νεηαίί άε Ιηί είΓε £αίίε. Εε ι6 άέεειηΐη-ε 

1694, Ματε ΜαΓαδ αναίί είέ ηοπιηιε Ιιί^οηηιεηε άη πιοηαδίέΓε Άναφω- 

νήτρια α Ζαηίε ; εί ραΓ άεεΓεί άηεαΐ άη 5 &νπ1 1695 ίΐ αναίί έίέ ηιίδ εη 

άεπιεητε άε άενεηΐΓ ΙιίεΓοηιοίηε άαηδ Ιεδ ςηίηζε ]οηΓδ, α£ίη άε ρΓεηάΓε 

Ια ε1ιαΓ£0 άη ηιοηαδίεΓε4. 

Εε εΐιοίχ ά’ηη ΟΓείοΐδ άε νεηίδε εοηιηιε 1ιί§Όηηιέηε άε Ζαηίε η’α 

πεη άε δηΓρτεηαηί, δί Γοη δοπ§;ε α ΓΐηιροΓίαηίε εοΐοηίε εΓείοίδο ςηε 

εοηδίίίηαιεηί Ιεδ τοίη^ΐέδ νεηηδ άαηδ εείίε ϊΐε ε. ϋ’αηίΓε ραΓί, Ιεδ ίΐεδ 

Ιοηίεηηεδ είαηί δοηδ Ια άοηιίηαίίοη νεηίίίεηηε, Ιεδ τεΐαίίοηδ έίαΐεηί 

ίΓεςηεηίεδ ανεε Ια νίΐΐε άεδ Όο^εδ. Οη εοηηαϊί ά’αηίΓβδ εχεηιρίεδ, νεΓδ 

1 Κ. Δ. Μέρτζιου, Θωμάς Φλαγγίνης..., ρ. 179 " ι8ο. 

2 Ί. Βελούδου, ρ. 182: 1694. Γεώργιος Μαϊώτας, κρής 
1694. Ιωάννης Λαμπούδης 
1696, Μεθόδιος Ανθρακίτης, ίωαννίτης 
1699. Ιωάννης Άβράμιος, κρής 

3 Κ. Δ. Μέρτζιου, Μνημεία Μακεδονικής ιστορίας (Τΐιεδδαίοηίςιιε, 1947). 

Ρ· 259. 
* Α. X. Ζώης, Λεξικόν φιλολογικόν καί Ιστορικόν Ζακύνθου (Ζαηίε, 1898) 

ρ. 573 : Μαράς Μάξιμος = ηγούμενος τής μονής Άναφοινητρίας (1698). νοίτ Ροΐι- 

νΓ3£ε άιι ιπειπε αηίειίΓ Αί έν Ζακύνθφ Μοναί (Ζαηίε, 1900), ρ. 85. Γεβ ρΓεεϊ- 

5Ϊοη3 Γείαίΐνεδ α. Ια όαίε άε ηοπιΐηαίΐοη (διορισθέντος) άε Ματε Μ3Γ38 εοιηπιε 
Ηΐ^οιιηιεηε εί 3ΐι άέετεί άηο3ΐ 3οηί άιιεε 3 ηηε αΐιηαΒΙε εοηιηιιιηϊεαίϊοη άη 
ηιαηηδεΓΐί άε Ια ηοηνεΐΐε έάΐΐίοη άη Λεξικόν άε Μ. Ζοϊδ. 

6 Λ. X. Ζώης, Κρήτες έν Ζακύνθω, άδΠ3 Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών 

Σπουδών, ί. I, ρ. 293 - 3°ι; ί. II, ρ. 117 - Ι33· 
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354 8. δαίανϋΐε 

ία Π261Ώ6 έροςυε, άε δαναηΐδ βοοίεδίπδίΐηυεδ Οτείοΐδ, Γε£υ§;ίέδ α νεηίδε, 

ηιιί, εη Γεεοηιρεηδε άεδ δειτνίεεδ τεηάυδ, Γεεεναΐεηί άε Ια δεΓεηίδδίηιε 

ΚέρηΜκιηε ΡαάιηίηίδίΓαίάοη ά’έ§Ίίδεδ οιι (3ε εοηνεηΐδ άαηδ Ιεδ ίΐεδ Ιο- 

ηίεπηεδ ; εε £ηί 1ε εαδ άε Ρΐιίΐοΐΐιέοδ δΓοηρΓοδ (1665) 6* άε ΟεΓαδδίπιοδ 

νΐαοΐιοδ (1662), ά’αρΓεδ Ιεδ άοεηηιεηίδ Γεεειηιηεηί ρηβϋέδ ραΓ Ο. Β. 

ΜεΓϋζίοδ ΡΙιΐδίειίΓδ 1ιί§;οιιιηέηθδ (3ε Γ Άναφοονήτρια δοηΐ ά’αίΠεαΓδ 
δί^παΐέδ εοιηπιε Οέΐοίδ. 

Ιν- Ζοϊδ ρεηδε ρηε Ματε ΜαΓαδ η’αεεερία ραδ δα ηοιηίηαϋίοη, ραΓεε 

ςηε Μέίΐιοάε ΚοΓίαΙοηίδ, ηη αηίχε Οέϋοίδ, εοηίίηηα (3ε §ΌανεΓηεΓ 

1ε ηιοηαδίέΓε ]ιΐδριι5α Γαηηέε δηίναηίε. Ι/αηηέε δηίναηίε εδί ρΓέείδέ- 

τηεηΐ; Γαηηέε ι6α6, οη ηοηδ ίχοηνοηδ Ια δί^ηαίηΓε «Μαχίηιοδ ΜαΓαδ 

ΙιΐεΓοηιοίηε». Οε ΙηέΓοιηοίηε Μαχίιηε έΐαηί εηεοΓε ειίΓε άε δαίηΙ-Οεοχ- 

§·εδ 1ε 6 ηιαΓδ 1696, οη άοϊί εη εοηεΙιίΓε εριε δοη δέ]ουΓ α Ζαηίιε αναίϋ 

έϋέ άε εοηΓίε άιίΓεε. Μαΐδ Η §αΓάαίί: δοη ΐΐίχε ά’ΐη^οηηιέηε άε Γ Άνα- 

φωνήτρια. Οε Ιίίχε, εη ε££εί:, Ιυί εδί: άοηηέ ραΓ Νίεοΐαδ δαΓΟδ άαηδ υηε 

ΙείίΓε άέάΐεαίοίΓε ςηί άαίε άε εεΐίε έρορηε ρηίδρηε Νίεοΐαδ δαΓΟδ εδί; 

πιοη 1ε 6 ηονεηι3>Γε 1697 6ί 9ηί, αιι δΐίΓρΙιΐδ, ηοιίδ £οηΓηί(: εεΓίαίηδ 

άέΐαΐΐδ δΐΐΓ Μαχίηιε ΜαΓαδ ε£ δυι· δοη οηείε ΟΓέ^οΪΓε. 

Ι,ε £εχ£ε £Γεε άε εεΠε ΙείΑτε η’εδί ραδ εοηηη ^δςα’α ρΓέδεηί:. 

Μαΐδ ηοιίδ εη ανοηδ υηε ΐΓαάηείάοη ίιίΓρυε εη εαΓαεΐέτεδ οχεοδ (3αηδ 

ηηε έάίίίοη ΙαχναηιαηΙί άε Ια Θυσία τον Αβραάμ ίηιρπιηέε α ΟοηδΙαη- 

ίίηορίε εη ι8οο. Αναηί άε άοηπεΓ ηηε ίχαάηείόοη ίΓαηςαίδε άε εεΙΙε 

ΙεΙιίΓε, Π ηοηδ £αηί; ά’αβοΓά ίχαηδεπτε εί ίχαάηίΓε 1ε ίάίτε ΐαΓο άη 

ροέηιε, ςηί ραΓ ηη Ιιεητειιχ ΙιαδαΓά ηοηδ ίοηΓηίί: ηηε άοηηέε ίχέδ ίηι- 

ροΓίαηίε ροηΓ άαΙεΓ ηηε έάΐίόοη §τεοςηε, ριοβαβίεηιεηί: Ια ρΓειηίεΓε, 

άη Εαβήβββ ά’ΑύναΙιαηι1 * 3. 

1 Κ. Δ. Μέρτζιου, Νέαι ειδήσεις περί Κρητών έκ των αρχείων τής Βενε¬ 

τίας. Γ'. Φιλόθεος Σκούφος... Δ'. Γεράσιμος Βλάχος, άαηδ Κρητικά Χρονικά, ί. Π 
(1948), Ρ· 274 ' 297- 

* Κ· Δ. Μέρτζιου, Νικόλαος Σάρρος, άαηδ Ηπειρωτικά Χρονικά, ΐ. XIII 

(1938), ρ. 103 - ι°6. 

3 Γ>αηδ Ιο νοίηιηε ΚαπηηαηΙί άε ι8οο, Ια Θυσία τοϋ Αβραάμ νίεηΐ: αρτεδ 
1ε «Οίαίο^ηε άε Οπ^εηίίοδ άε Τείτα ανεε 1ε ]υί{ Ετναη». ϋ^ηδ Ιεδ Ηντεδ 
ΙίανωηαηΙίζ εεε 355εη:813§·εδ άΐδρΗΓΕίεδ ηε δοηί ρ3δ τατεδ. Γε ίΓαάηείευΓ οιι 
ΓέάίΙειπ- ι-έυηίδδαΐί δοηνεηΐ; άπηδ ηη ηιεηιε τεειιεΐΐ άεδ οηνΓ3^εδ ΙογΙ άϊίίέ- 

τεπίδ, ιη3ΐδ ςη’ϋ εδΙΐπΐΗΐί άενοϊτ ΐηΙεΓεδδεΓ ου έάίίΐεΓ δεδ ΙεοΙευεδ. Γε νοίιιηιε 
ροΓίε εεΐ ηηίςηε ίΐί,Γθ ΙΐηιίηαΪΓε, ου τίεη ηε Ιαϊδδε άενίηετ ςη’οη ίΓοηνεΓ3 ρΐυδ 
Ιοίη 1ε «δαεπίΐεε ά’ΑΙ)Γ3ΐΐ3ηι» εΐ ςυείςπεδ 3ΐιΐΓεδ ρίέεεδ ηιοίηδ πηροι-ίαηίεε : 

Πεγιούκ Άραπισταντά Κεφρό σεχερηντέ Αρχιεπίσκοπος “Αγιος Γρηγεντιοσοΰν 
την μουτζελεσί Γιαουτί Έρβάνηλαν ’Ίλκ εβέλ Ρώμτζα τηλιντέν τουρκτζεγιέ όλουν- 

μουστουρ Καγισεριτέ Πανοσιώτατος παπά Χρυσαφητέν βέ ταχή ήξετλοϋ "Αγιος Άγ- 
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Η ΘΥΣΙΑ 

ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ 

ΑΒΡΑΑΜ ΗΝ 

ΚΟΥΡΠΑΝΗ 

2ατέ 'Ρώμτζα λησανιντά ς-ίχοσλάριλαν γιαζιλήπ βακούφ 

όλουντού πανοσιώτατος βέ λογιώτατος, μαρά ναμιντέ 

Ζάκυνβοςτα πουλουνάν άζήζ Βαλιτουλλαχήν άνα- 

φωνήτρια τενηλέν μονας*ηρινήν ήγουμενοσου. 

ΜΑΞΙΜΟΣ 

Έφέντηε σαχιπετλήκ ίτζοΰν. ίαχΗ'ψ, Σενετέ 

Πάατε τοΰρκτζε λισανά τεβσίρ όλουντού Κάϊσεριλη Οικονόμος. 

ΠΑΠΑ ΑΝΔΡΕΑΣΤΑΝ 

Έγκουρλού Κοσμά όγλού χότζα Έλευθερήν ρέγη 

ΐτίφακήηλαν. σενετέ ,αι}ιπ γ'. 

Εβ Ξαβνίβ'οβ ά’ΑϋναΙιαπί 

Εοηί βη φ'βο ρορηίαίνβ βί βη νβν§, άέάίβ αιι Ινβ8 νένβνβηά βΐ 
ίνβ8 8αναηί Κρν Μαχϊιηθ8 Μαναε, Ηίςοηιηβηβ άη 8αίηί ηιοηαβίβτβ 
άβ Ια ΤΙιέοΙοΙίΟδ αρρβίέ ΑηαρΗοηίίνια βί 8ίΙηέ ά ΖαηΙβ, ροήν φα’ίΐ 
8θΐί ρϊαοέ 80118 80η ραΐτοηαμβ. Εη ϊαηηέβ ,αχ\ψ' ( δίε= 169. (?)). 

II α όίέ ρΙη$ ίανά ΙναάηίΙ βη Ιιινβ ραν Ραρα Αηάυέαε, Εβοηοιηβ 
άβ Οέ8ανέβ, 8ητ Ι’αυΐδ βί Ιβ βοηββηίβηιβηί άη άίάα8βαΙθ8 ΕΙβηίΗβ- 

νίοβ ΚοΒίηαορΙοη, ά’ΑηΙανα. Εη Ι’αηηββ 1783 

Μαηίίεδίεπιεηΐ:, Ιεδ ρΓεπιΐεΓεδ 1ί§·ηεδ άε εε ϋίίΓε νΐδεηί; Γέάίΐίοπ 

δτεεςηε άε νεηίδε, δητ Ιαςηεΐΐε α έΐε £αΐί;ε Ια ίΓαάηεΐίοη Ιητρηε εί άοηί 

οη να τερΓοάηίΓε εη νετδίοη Ιητςηε, εοπιηιε ίηίΓοάηείίοη, Ια ΙεΙΙχε 

γύρας Σεραφείμ εφέντητεν ίχτημαμινάν γιοχλανμίστηρ βέ σήμτι ΐλκ έβέλ πασμαγία 
βεριλτεϊ καγισερηλή Παπάζογλου Άβρααμτάν.... Άσιτανετέ Πατρικχανετέ όλάν 
Πασμαχανετέ. 1800 Σενεσιντέ. 

ίΓ3άιπδ οε τΐΐτε : Πϊαίο^υε Γοΐί^ΐευχ άε δηίηί θΓεσ6ηΙΐο5, ατοίιενέςηε 
άε Ια νΐΠε άε Κερίιτο άηηδ 13 Θταηάε ΑΓ3ΐ>ϊε, ανεο 1ε ΐηίί Ετν&η. Τταάαίΐ: 

ρουτ 1& ρτεπιάετε ίοϊδ άε Ια ΙαηβΊΐε ^τεοςυε εη Ιητε ρητ 1ε Ττέδ Ρένέτεηά 
Ραρα ΟΙΐΓ^δαρΙιΐδ άε Οεδατεε, εΐ τενϊδέ ανεο δοΐη ραε ΓΙιοηοταΜε ηιείτοροΐΐίε 
ά’ΑηΙταΓα δεταρίιίηι. ϋοηηε ά ρτεδεπί ροηε Ια ρΓειηίέτε ίοΐδ ά ΓϊηιρΓεδ- 

δΐοη ρατ Ιεδ δοϊηδ ά’ΑΓΓαΗαηι Ραραζοβίοη, άε Οέδαι-έε.... (Ιοί ηηε άεηιαηάε 
άε ρπέτεδ ροητ Ράηιε άε εε οΙίΓείίεη). Α Οοηδίαηίίηορίε, ΙηιρΓίηΐθπε άη Ρα- 

ΙτϊαΓοαί:, εη Γαηηέε ιδοο. 
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άέάίεαίοίΓε άε Νίεοΐαδ δαΓΟδ α Μαχίηιε ΜαΓαδ. Οε ίίίΓε εί εείίε ίηίΓΟ- 

άυείίοη εοηίέΓεηί α ηοίτε ορυδευίε ΜναηιαηΙί υηε τεείΐε ίηιροΓ- 

Ι&ηεε Ηίδίοπςυε, ρυίδςυ’οη πε οοηηαίί ]αδςιι’ίεί ηί υη δειιΐ εχεπιρΙαίΓε 

άε εείίε έάίίίοη §τεεςυε ηί 1ε ίεχίε οπ^ίηαΐ άε Ια Ιείίεε άε δαΓΟδ. 

Μα1§τέ Ια §τοδδίεΓε ειτειίΓ άυ ψ ίίηαΐ, εε ίίίΓε ηοιίδ £αίί άοηε εοη- 

ηαϊίτε ςυε Μαχΐηι οδ Ματαδ, Μί/οιιηιέηβ άη ηιοηαδίβνβ άβ ΖαηΙβ άβάίβ 
ά VΑηαρΗοηϋΗα, £υί είιαΓ§;έ άε νείΙΙεΓ α Γέάίίίοη §τεεςιιε άυ 8αβη(ίοβ 
ά’ΑδναΙιαηι. ΜαΓε ΜαΓαδ έίαηί άενεηη 1ε ΙιίέΓΟΓηοίηε Μαχίιηε ΜαΓαδ 

εί 1ιί§Όΐιηιέηε (3ε Ζαηίε εη 1695, «ΐ Νίεοΐαδ δαΓΟδ έίαηί ιηοΓί 1ε 6 ηο· 

νεηιΐίΓε 1697» β,ρΓ&δ είης ηιοίδ άε Γηαΐαάίε άυΓαηί Ιέαςυεία δοη αείίνΐίέ 

αναίί άίι έίΓε ίΓέδ Γεάυίίε, δα ΙείίΓε α Μαχίιηε ΜαΓαδ (3οίί δε ρΙαεεΓ 

εηίΓε ανπΐ 1695 εί 1ε άέβυί άε 1697· Ι^ε ψ ίίηαΐ δ’εχρίίςυε ραΓ ιιηε 
εοηίπδίοη άη ίγρο§ταρ1ιε ανεε Ιεδ ΙείίΓεδ ς ου ζ. Νουδ αρρΓεποηδ 

αίηδί ςυ’υηε έάίίίοη §τεεςυε άυ 8αβήβοβ ά’ΑύταΚαηι £υί ρυΜίέε α 

Γίηιρππιεπε νέηίίίεπηε άε Νίεοΐαδ δαΓΟδ ρΓοβαΜεηιεηί εη 1696. 

Οοηιηιε Γέάίίίοη άε 1713, ραΓυε εΐιεζ Αηίοίηε ΒοΓίοΙί, δυεεεδδευΓ άε 

δαΓΟδ, άοηί Ιεδ εχεπιρΙαίΓεδ έίαίεηί Ιεδ δευίδ εοηηυδ ]υδςυ’ίεί, ροΓ- 

ίαίεηί Ια £οπηα1ε και τώρα πάλιν... διορθωμένη καί μετατυπωμένη Π 

£αυί οοηεΙυΓε ςυε Γέάίίίοη ρΓοεέάεηίε έίαίί εεΐΐε άε Μαχίηιε ΜαΓαδ εη 

1696. Ι*α εοηεΐυδίοη α υηε §ταηάε ίπιροΓίαηεε Ηίδίοπςυε εί ρΗΙοΙο^ί- 

9ΐιε : εαΓ, οογππίο ηουδ αΐΐοηδ 1ε νοίΓ, Νίεοΐαδ δαΓΟδ άεηιαηάε α ΜαΓαδ 

άε νείΙΙεΓ «α ηε ροίηί ίαίΓε άε ΜεααυΓεδ α Ια Ιαη^υε» άυ ροειηε εί α 

ιηείίΓε Γέάίίίοη α Γαβπ άε ίουί τερΓοείιε. 

νοίεί ηιαίηίεηαηί Ια ΙείίΓε άε Νίεοΐαδ δαΓΟδ. Νουδ εη άοηηοηδ 

1ε ίεχίε ΙιαναηταηΚ, ριιίδςυε ε’εδί ραΓ Ιυί ςυε ηουδ Ια εοηηαίδδοηδ, εί 

ηοιίδ α]ουίοηδ υηε ίΓαάπείίοη ίΓαηςαίδε άε εε ίεχίε. 

Πανοσιώτατος βέ Λογιώτατος γιαχσή βέ μονσταάκ Ηγούμενος 

Μάξιμος μαρά έφέντη χαζρετλερηνιν τζεναπηνέ. 

’Όλκι μεζχουρ βέ ναμτάρ βέ άτζαγιτ κηρίτ άτασηντά, Άβρααμήν 

τεβαρηχινή γιαζιλμής πονλτούμ βέ οίμτη κετηρτίμκι πασμαγιά βερμεσηνέ 

βέ μεγιτανά κετηρμεοινέ, βέ άκαπήντζας έμρ έγιλετήμκι πίκονσονρ στάμ- 

παγια πασιλοήν, τζεμιι ταλαπλερήν βέ άλημλερήν, κεντζλερήν βέ ίχτιαρ- 

λερήν, Λαϊκοσλαρήν, βέ ' Ιερωμένοσλαρήν μεμφαατλαρή ιτζούν. κι πού γε 

1 Μ. I. Μανοΰσακας, Κριτική βιβλιογραφία τοϋ «Κρητικού Θεάτρου», 

άαπδ Ελληνική Δημιουργία, I. ΐ2 (Αίίιέηεδ, 1953)» Ρ· 104, η° φ, έεπί, α ρτο- 

ροδ άε Γέάίίίοη άε 1713 : «Ή πρώτη ασφαλής έκδοση. Οί εκδόσεις τοϋ 1535 καί 
1555 πού σημείωσε ό Ε. Εε^ΓΕηά [Βϊβΐίοίΐιέςμιε ^Γεοςιιε-νυΙ^αίΓε, ί. I, Ρεπ3, 
ι88ο σ. 226 - 268] είναι ασφαλώς ανύπαρκτες· αμφίβολες πρέπει νά -θεωρήσουν καί 
οι εκδόσεις τοϋ 1668, 1694 καί 1709, πού κανείς βιβλιογράφος δεν τις αναγράφει». 
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Γη κελαμλάρ νίτζεσινε μουνασίπτηρ πήρ λαήκ κιοϊγέ βακονφ δ/ωούνκι ρα- 

γιντέ βέ ναζαρηντέν δλ.σούν άκίλ,ηλαν ψηρασέτηλεν κελάμιλάν βέ χεκμέτηλεν 

κεκλερήν ζεμμηντέν βέ τήλ γιαραλαρηντάν έμίν χίφς δλοννσούν, βέ ποννον 

Φικιρλενίρηκεν πανά μιονναοήπ κιορονντούκι, δλ μεζχουρ κηριτλή κονρ- 

σονσοννέ λαηκ άτζαγηπ Καθηγούμενος Μάξιμος μαρά χαζιρετλερινε άρζ 

έτεγίμκι, χέμι 'Ρωμλαρτάν χέμι ψρενκλερτέν σεβκιλη βέ μετίντηρ. πανάτα 

πογιλέ οακιρλ.ηκ βέ χοονοντλονκ κορουντον. ζήρακι πούνταν άκτέμ χέρ κάτζ 

κικατπλάρκι βερμίσιτημ νιζάμιλεν βέ ψιρασέτηλεν τερπηέ έτιπ τογρουτονπ 

βέ νιζαμλεντιρτεΐ. Βέ ποννούν Ιτζήντε σονπέμ γιόκτουρ κι μεζχουρ Μά¬ 

ξιμος άναψωνήτριανην Καθηγούμενοσον πικηρ Βαλιτονλλάχ μοναοτηρινην 

εφέντιοη ποννάτα μουπαοιρέτ έτετζέκτηρ ζήρακι 'Αβρααμήν ονμονρού βέ 

γιορταμλαρή βέ χερακετλερή πού κισίτε ταχή πήκονσουρ τεκμίλτηρ ζήρα 

νίτζεκι 'Αβραάμ πής πητούν κεντηνι Αλλαχά τεσλιμ έτμίστηρ, κεζάκικε 

πού ταχι Αλλαχά μιχλαντή δλ νίτζεκι 'Αβραάμ κεντή σιλαοινήν τιαρινή 

ποολατήκι τιβανηντά Ικραρλικ βερτιγή Άλλαχηνά ταπηνοήν κεζάλικε πού 

ταχΙ τουνγιαβή σαφαλαρή πητούν ίνκιάρ έγιλετή, Βέ Άλλαχήν 'Ιερέαση βέ 

Λειτονργοσού τενιλτή. 'Αβραάμ Αλλαχά πεάτ έτήπ ταγά τζικτήκι Ίοαακή 

κουρπάν εγιλεσήν. Βέ Μάξιμος ταχή νέ μικτάρ κανοις κονρπανλαρή βέ 

τιλλ.ή ταπινμακλαρή οουπχεσις σοννάρ πάτε οερβιφ κιταπλαρτά μετιχ δλον- 

νάν 'Αβρααμήν καρήπ σεβητζηλιηνή. Μαρανήν ταχή καρίπ τοστλονγοννον 

κιμ μέτ έγιλεμέζ, βέ χάνκι 'Ρώμ έοκιαρέ μουτλονλαμάζ. νάκλ έτερλέρ 

καριπλέρ βέ οάϊρη τιαρτέν γιαπαντζιλάρ. πιρ αζ βαφήρ εγιαμλερτέ Βενε- 

τικτέ κεντή ίολερή Ιτζούν έγλεντιλέρ, βέ μαρά τάγιμα γιαρτήμτζηλαρήητει. 

κεντησι βέ ταγιοή Γρηγόριος μοχτάτζ δλούπ κεντηλερινέ σεγιρτενλερέ γιανη- 

λίγηλεν βέ μηλαήμ κάλπιλεν καγιρήπ γιαρτήμ έτερλέριτει. νίτζεκι πογιλέ μι- 

ναοιπηνή εοιττήμκι πού κιτάπ μαραγιά βακονφ δλσούν ζήρα κι'ΑβρααμτακΙ 

βακι δλάν νημετλή χερακετλέρ κεντηοιντέ ταχή βακίτηρ, κεντηνίντε γιακιν- 

λαρινά καρήπ τοστλονγού έτμεκλερί ιτζούν δλ έτζιλτέν πού κιταπήτα σιζ 

έφέντημιζε βακούφ έτέρημ βέ νιάζ έτέρημκι ρέτ ετμεγιουπ καπονλ ετέσην 

ζήρα πού χεταγενήν κοντζονκλουγουνέ πάκμαγιπ οουνανήν τεροννι καργε- 

τηνέ τοντουρέοην ναζερινή βέ οανάτα για Μάξιμε ποννά μονκαπελέ 3Αλ- 

λαχτάν κερέμ δλοννά τζδκ. οαλτανατλάρ βέ σεφκετλέρ βέ ζεβαλοήζ σενελέρ 

βέ Άρχιερωσύνη παγιασή βέ άλιά κονρσονλέρ. 

Τζεναπλερηνιζέ ονμούτονλαν γιαζάρημ γιακήν 

τοστουνούζ βέ κουλουνούζ 

Νικόλαος Σάρρος. 

Αη Ιγ68 νβνβνβηά βΐ ίνβ& βαναηί, δοη βί άίρηβ Ηϊροιιηιέιΐβ, 
Κμτ Μανα$ Μαχίιηο8 

Οαη$ οβίίβ ίΐβ ΒΙηύτβ, νβηοιηηιέβ βίαάηήναϋΐβ μη’βή Ια ΟνβΙβ, ] ’αί 
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ίτοιινβ ββνίίβ I Ιιίείοίνβ άΆΰναΙιαηι. Ιβ Ι’αί αρρονίέβ ηχαίηίβηαηί βη νηβ 
άβ I ΐΐηρνβ88ίοη βί άβ Ια ρηΰΐίβαίίοη, βί ] ’αί ά,οηηβ ονάνβ ρη’βΐίβ (ύί 
ώί Ϊ86 80118 ρτβεεβ άβ νηαηίβνβ ίννβρνοβΗαΜβ, ροιιν ΓηίίΙίΙβ άβε είαάίβηχ 
βί άβ8 εαναηίε, ρβηηβε βί νίβιιχ, Ιαϊρηβε βί βββΐέείαείίριιβε. Οοηιηιβ ββε 
ηοιιυβααχ ββνίίβ 8θηί ίνέε ιιΐϋβε ά ιιη ρναηά ηοηιδνβ άβ ρβνεοηηβε, ϊΐ 
[αηί Ιβ8 άέάΐβν ά ηη ρΐβηχ ρβνεοηηαρβ : βη εονίβ ριι’ίΐε δβ ίνοηνβηί 
80118 80η ριιρβ'ΐηβηΐ βί 8α εητνβίΙΙαηββ, ριι ’ίίδ εοίβηί ρνέεβννέε βη εέβη- 

νίίβ ά I αϋνΐ άιι ΗΙάηιβ άβδ βνϋίριιβε βί άβε ϋίβδειινβδ ΐηβίρββδ ά Ια 
Ιαηριιβ, ανββ ίηίβΙΙίρβηββ, νββίϋιιάβ άβ ριιρβτιιβηί, ναίεοη βί εαρβεεβ. 

ί αηάίδ ρηβ ]β ρβηεαίε ά ββία, ]’αί ριιρβ βοηνβηαϋΐβ άβ Ιβ8 εοιιιηβίίνβ ά 
I αάηιίναϋΐβ βί άίρηβ ΚαίΙιίροιιιηβηβ άιι ίνόηβ άβ Ονβίβ, Μαναε, ρηί βεί 
αίιηέ άβ8 Εήχβε βί άβ8 Εαίίηε, βί ρηί βεί άίρηβ άβ Ιοηαηρβ. 

ά’αΐ ρβηεβ ΐ{αβ ββία ε’ίηιροεαίί βοηχγηβ ίένηοίρηαρβ άβ ηια εαίίεβαβ- 

ίίοη βί άβ ηια ρναίίίιιάβ. Οαν ίοιιε Ιβ8 Ιίννβε ριιβ ]β Ιηί αί βοηβίέε ρτβββ- 

άβηηηβηί, ίΐ Ιβ8 α άίεροδέε, βοννίρέε, τηίε βη οτάνβ ανββ ηηβ ρανβαίίβ 
νββίϋιιάβ. 6 βεί ροιινρηοί ]β ηβ άοιιίβ ροίηί ρηβ Ι’έιηϊηβηί Ηΐροηηιβηβ άβ 
ΙΆηαρΗοηϋνία, εαρόνίβιιν άιι ηιοηαείβΓβ άβ Ια ΎΗέοίοίιοε, 8β βΐιανρβνα 
αν.88ΐ άιι ρνέδβηί οηνναρβ. Εη β/'βί, Ιβε ββαννβε, Ιβ8 νβνίιιε βί Ιβε αβίβδ 
ά' Αίαν αίιαηι 8β νβίνοιινβηί ρανβαίίβιηβηί βη ββί Ηοηιηιβ. Ώβ ηιβηχβ 
ρη’ΑΗναΗαηι ε’βεί άοηηέ ίοαί βηίίβν ά ϋίβα, αίηβί ββί Ηοηιηιβ ε’βεί Ιηί 
αιΐδδί αίίαβΗέ ά Οίβιι. Ββ ηιβηχβ ρη’ΑΗναΗαηι ριιϋΐα εοη ραι/ε ηαίαΐ 
ροιιν εβννίν Βίβιι άβναηί ριι'ίί [ίί ρνοββεείοη άβ [οί, άβ ηιβηχβ ββί Ηοηιηιβ 
α νβηοηββ ά ίοιιίβε Ιβ8 ]0αΐ88αηββ8 ηιοηάαίηβ8 ροήν άβνβηΐν ρνβίτβ βί 
ηιίηίείνβ άβ Οίβιι. ΑϋναΗαηι οΗβίί ά Οίβιι βί ρνανϋ Ια νηοηίαρβ ροιιν 
εαβνίββν Ιδααβ. Μαχΐηιβ ο[[νβ ιιη ρναηά ηοηιΗνβ άβ εαοτίβίοβε ηοη 
εαηρίαηίε ροήν Ιβ βιιΐίβ άίνιη, βί βη οιιίνβ ίί βχβνββ Ια βΗατϋό βηνβνε Ιβ 
ρνοβϊιαίη, ίαηί Ιοιιόβ ραν Ιβε Ιίννβε εαΐηίε βη ΑΰναΗαηι. Ια βΗανίίέ άβ 
Μαναε ροιιν αηίνηί, φιι η’βη [αίί 1’έΙοβιβ? βιαβί βει Ιβ Ονββ $ηί ηβ ία 
ρτοβίαηιβ ριώΙί^αβηιβηίΫ Ι18 βη ρανίβηί, ίοιΐ8 ββιιχ ςηί 8θηί άέηιιβε άβ 
ρτοίββίίοη, Ιβ8 βίταηρβτδ νβηιιε ά ’αιάνβδ ραρβ. ΙΙε οηί εέ]θΐινηβ α88βζ 
Ιοηρίβιηρε ά Υβηίββ ροήν Ιβανδ α((αίνβεΛ βί Μαναε α ίοιΐ]'οιιτ8 έίέ Ιβην 
αίάβ. Ι,ιιί-ηιβηιβ βί 8 ο η ο η ο I β Ο ν β ρ ο ί τ β οηί ρνοίέρβ βί εββοηνα 
ανββ 8ΐ/ηιρα(Μβ βί ά’αη βββατ αΓβώΙβ ίοιιε ββιιχ ραί βίαϊβηί άαηε Ιβ 
Ηβδοίη βί νββοηναίβηί ά βαχ. Εη βοηεέριιβηββ, ,]β ιηβ δΐιίδ Ιαίεεέ άίνβ 
ρα’ΐί βοηνίβηί άβ άέάΐβν ββ Ιίννβ ά Μαναε, ριιίεριιβ Ιβε αβίίοηε Ιίβη[αϊ- 

εαηίβ8 ά’ΑΗναίιαηχ εβ νβίνοηνβηί βη Ιηί, ριβιέρα ϋ α ίοιι]οιιτ8 έίέ ηηαηιΐ 
ροιιν εοη ρνοβΗαϊη ρνινβ άβ εββοηνε. 

•Τβ νοηδ άβάίβ άοηβ αηεεί ββ Ιίννβ. 8αηε ρνβηάνβ βη βοηείάβναίίοη 
Ια ηιοάίβΐίβ άιι άοη, ίοιινηβζ νθ8 νβρανάε νβνε Ι’αβββίΐοη βονάίαίβ άβ 
ββίιιί ριιί I ο[[νβ. Εη νβίοην, ό Μαχΐηιβ, ριιβ νοαε εοίβηί ρτοάίρηέε ανββ 

αΗοηάαηββ Ιβε [ανβιινε βί Ιβε ηιηηψββηββδ άβ ϋίβιι, άβε αηηββε ιηάβ/ι- 

ηίβδ, Ια άίρηίίέ άη ροηίψβαί βί άβε είβρβε βρίβοραηχ έίβνέε. 
Ββ νοίνβ Κβυένβηββ, ανββ βεροίν, Ιβ είηββνβ αηιί βί εβννίίβιιν 

ΝίβοΙαε 8ανο$ 

ΡΓέοίεαδε ροιίΓ ά&ΙεΓ Ια ρΓεηιίέΓβ έάίϊίοη §τεεε[ΐιε άα 8αβνί{ίββ 

ά’Αί)να1ιαηι \ εεΐΐε Ιείιίτε εεί; έ^αίειηεηΐ; ρΓεείειίδε ροηΓ Ια Ηο§ίΓαρ1ιιε 

άε ΜαΓΟ-Μαχίηιε Ματαδ. Οεΐηί-εί έΐ&ίί αΙοΓδ 1ιί§Όΐηηεηε άε ΓΑηαρΙιο- 

ηΐίΓΪα άε Ζαηίε. Εη\, εί δοη οηείε Οΐέ§οπ& ΜαΓαδ, έΐαϊεηί: ιιπίνεΓδεΙΙε- 

ηιεηΐ; εδίΐητέδ ροαΓ ΙειίΓ εΐιαπΐε α Γέ^αΓά άε ϋοιίδ, πιαΐδ δΐιιΐοαί; εηνετδ 

Ιεδ εΐΓαη§εΓδ, ε’εδί-α-άίΓε εηνεΓδ ΙειίΓδ οοιηραΐΓίοίεδ, Γεία§ίέδ εοππηε 

ειιχ. 8αΓθδ Ιυί αναίΐ; άέ]α ρΓεοέάεηπηεπί; εοηίίε 1ε δοίη άε τενΐδεΓ άεδ 

οιινΓα^εδ έάίΐέδ ραΓ Ιηί. II Ιηί εοηίίε ρΓέοίδέηιεηΐ Ια Θυσία του Αβραάμ, 

ροιίΓ ο,ιιε οε ροειηε δοίί ρΓεδεΓνε α ΓαάΓΪ άιι Βίαιηε άεδ εΓίΐίςιιιεδ εί; άεδ 

«^ΙεδδΐΐΓβδ» ίηίΠ^έεδ α Ια 1αη§ιιε. 
Ο. Μέ^αδ, άαπδ ΓΐπίΓοάιιείίοη α δα ρΓεπιίέΓε έάΐΐίοη επί:ίαιΐ€ άα 

ροέπιε οΓέΙοίδ, οίΐε επ ιιοίε, α ρΓοροδ άεδ άαΐεδ εΓΓοηέεδ άε δοί-άίδαπί: 

έάίΐίοπδ αηίέπειίΓεδ α 1696, ηηε ΙεΙϊΓε άε Η. ΡεΓηοΙ; ςυί δε ΐεητιίηε 

αίηδί: «...Ι^α ςαεδίίοη δ’έεΙαΪΓείΓα ιιη ]οπγ ά’ηηε ίαςοη οη άε Ρααΐτε» *. 

II δεηιάΐε άίεπ ςηε Ια ςηεδίϊοη δ5έε1αΐΓείδδε εη §ταηάε ραΓίίε ραι· 

Ια ΙεϋΓε άε Νίεοΐαδ δαΓΟδ α Μαχίηιε ΜαΓαδ ΚεδΙε α εχρΙίςιιεΓ Ιεδ ηοηι- 

άΓειίδεδ άαΐεδ αηΐέΓίευΓεδ άοηηέεδ ραΓ Ε. Εε^Γαηά. 
Μαίδ Ιαίδδοηδ οε ρΓοάΙειηο α Ο. Με§:αδ, εΐ εδδαγοηδ ηιαίιΑεηαηΙ; άε 

ροιίΓδηίνΓε 1ε βαννίβηίιηη νίίαβ άε ΜαΓΟ-Μαχίηιε ΜαΓαδ. 

Μαχίηιε αΐΐα-ί-ϋ α Ζαηΐε αρΓέδ 1ε 6 ηιαι·δ 1696, άαίε οιι ηοαδ Ρανοηδ 

νη δί^ηεΓ ιιη αείε εοηηηε ειίΓε άε δαίηΐΌεοΓ§;εδ α Υεηί5ε? Ο εΐαίΐ;, επ 

ίοιά εαδ, ιιη ρεΓδοηηα§Ό εη νυε, εΐ; Ια Ιίηαίε άε δαΓΟδ Ιιχί δοιιΐιαίΐαηΐ: 

ΡέρίδεοραΙ πε δεπιάΐε ραδ ανοΐΓ έ(;ε ιιηο δίηιρίε Ιοπιιυΐε άε ροΐίίεδδε. 

ϋε (αίί, εη 1702, ίί εδΐ ρΓοιηα α Ια ηιείΓοροΙε άε ΗίεΓαροΙίδ 

1 Ι,ε άέβηί (3ε Ια ΙείίΓε άβ δίίΓοδ 5ειη1)1ε 1)ίεη ίικϋςιιεΓ ςη’ΐΐ 5’3£1<: ά’ιιπε 
ρτειηχέτε έάίίΐοπ. «Ι’^ί ΙΐΌΐινέ επ ΟΓεΙε ΡΙχΐδΙοίΓε ά’Α^ΓαΙίΕΐπ», έοπί-Π. Οοηι- 

ιηεηΐ Γπναϊΐι-ΐΐ ΐΓοηνέε ? ραΓ Ιιιϊ-ηιέιηε οα ραΓ υπ ΐηΙεπηεάΐαΪΓε ? ρεπ ηοπδ ππ- 

ροΓίε ίεί. Οε ςηϊ εδΐ εΙαΪΓ, ε’εδΐ ςπε 3αΓ05 ηε ρπΓΐε ραδ ά’έάΐΐΐοηδ αηίεπεπ- 

τεδ εΐ ςπ’ίΐ δ’εηιρΓεδδε (3ε ριιΐ)1ίεΓ πη οπνι-π^ε άοπί ΐΐ άενΐηε 1 ΐπίει-έΐ ροπτ 
1& ΙίΙΐέΓαΙπΓε αέο-ΐιείΐέηίςιιε, ριιΐδςπ’Π Γεοοηππ&τκΐε & Μαχίηιε ΜαΓ33 άε πε 

ραδ ΐπί1Ϊ£εΓ άεδ «ΐίΙεδδΠΓεδ» & Ια Ιαπ^πε. 
2 Γ. Μέγα, 'Η Θυσία τοί3 Αβραάμ. Κριτική εκδοσις (ΑΙάέπεδ, 1943) Ρ· Ι3· 

3 Οοά. 4ΐ ι άα ΜέΙοοΜοη άπ 3αΐηί-3έρπ1θΓε, η° ιό. Α. Ρ α ρ α ά ο ρ ο π- 

Ιοδ-Κεταιπεηδ; 'Ιεροσολυμιτική βιβλιοθήκη, ί. IV (ΡέΐΓ0§;Γαά, 1899)» Ρ· 37° : 

Γαβριήλ Γ' Κωνσταντινουπόλεως επί τή χειροτονία Μαξίμου τίνος εις μητρόπολιν 

Ίεραπόλεως (1702). Άρχ. Άναγκαΐον όμολογουμένως, ρ. 39· Μαηπεί Οε- 
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ΗϊεΓαροΙίδ ηε ρεηί είΓε ηαε Ια ιπείΓοροΙε (3ε Ρίπγ^ίε Ραεαίίεηηε. 

Μαχίπιε ΜαΓαδ η αναίί άοηε ςιι’ιιη δίε§·ε ίίίιιΙαΪΓε, ίοιιί εοιηπιε δοη 

εοηίειηροΓαίη ΜείΓορΗαηε άε Νγδδε ςηί δί§-ηε, α ΒηεαΓεδί, 1’αοίε άε 

ίοηάαίίοη άε Γέεοίε άε Οαδίοπα, εοιηπιε Νέορίιγίε άε δέβαδίε φΐε 

ποαδ αΐΐοπδ νοίτ ηιεηίίοηηέ, εί οοηιιηε Οτέ^οίΓε άε δίάε ρΐυδ ]εαηε 

ά’εηνίΓοη ίΓεηίε αιΐδ. Οεδ ρτέΐαίδ νίναίεηί εη πιαΓ§·ε άε Ια ιπείΓοροΙε 

ά,ε ΒηεαΓεδί. Ιΐδ η’οηί ραδ, α ρΓορΓεπχεπί: ρατΙεΓ, £οιιν6Γηέ ΓΕ^Ηδε, 

ιπαίδ Πδ οηί ρπδ ραΓί άε άίνβΓδεδ ηιαηίεΓεδ α Ια νίε εεείέδίαδίίςαε 

άιι ραγδ. Ε& £οππα1ε ςπε Μαηαεί Οέάέοη ειηρπιηίε α Γαείε ραίπ’- 

αΓεαΙ ά ΟΓάίηαίίοη άε Μαχίπιε : δέον έκρίναμεν... ψνχαγωγήσαι και την 

μητροπολιν ταντην, ςιηί δεπιΒΙεΓαίί άέδί^ηοΓ Ια ε1ιαΓ§ε ραδίοταίε ά’υηε 

ιπείΓοροΙε, εδί ιιηε δίιηρίε ίοππιιΐε ρΓοίοεοΙαπε φΐί έίαίί ίπδέΓεε άαηδ 

Ιοιίδ Ιεδ αείεδ ραίπαΓεαιιχ άε εε §·επΓε. 

Μαχίπιε ΜαΓαδ %ιΐΓε ραΓΠΐί Ιεδ ιηέίΓοροϋίεδ ρΓέδεηίδ α ιιη δγηοάε 

ϋεηπ α ΒηεαΓεδί ροηΓ αεφίίίίεΓ ΗΠαποη, ένεςηε άε Κίπιηίε, ά’αηε 

αεεηδαίίοη ροΓίέε εοηίτε Ιηί ραΓ Ια ηοπηε δίέρΐιαηα, δυρέπεηΓε άιι 

πιοηαδίέΓε άε Μοποχγίοη. ΡαραάοροηΙοδ-ΚεΓαηιεηδ, ςαϊ τέδυπιε 1ε άο- 

εαιηεηί (ά αρεέδ 1ε εοάεχ 411 άη ΜέίοεΗίοη, ρ. 335)» έηηιηέΓε Ιεδ ργθ- 

Ιαίδ άη δγηοάε: 9Εν τη σννόδφ παρησαν ό Ούγκροβλαχίας Θεοδόσιος, δ 

3Αδριανονπόλεως Κλήμης, δ 'Ιεραπόλεως Μάξιμος, δ Σοφίας Αυξέντιος, 

δ ΙΙωγωνιανής Ενΰύμιος 2. 

Ογ, Γαη άε εεδ ρΓέΙαίδ, Τΐιέοάοδε, ιηέίΓοροΙίίε άε Μοίάο-Υαίαείιίε, 

έίαίί: ιηοΓί αναηί 1ε ιο £βνπετ 1708, ραίδςη’ιιηε ΙείίΓε άιι ραίπαΓεΒε 

άε ΟοηδίαηίίηορΙε, Ογρπεη, α ΟΒΓγδαηίΒε άε άεπίδαίειη, <μιί ροΓίε 

εεϋε άαίε, ραΓίε άε δοη Γέοεηί άέεέδ 8, εί Ηίΐαποη εαί ροηΓ δηεεεδδεηΓ 
α Κίπιηίε ΑηίΒίηιε ΙΒέπίέδ 1ε 2ΐ ίένπβΓ 1708. 

(Ιέ ο η, Πατριαρχικοί εφημερίδες (ΑίΒέηβδ, 1936), ρ. 2οι, οίίε υπβ ίοππαίε άε 
εεί αοίο ραίιίατοαΐ: 1702. Χειροτονείται μητροπολίτης 'Ιεραπόλεως Μάξιμος, είς 
ον δίδεται η συνήθης «πράξις* άγγελλουσα, κατά την τότε συνήθειαν, ταϋτα" *δέον 

έκρίναμεν, κατά την εκκλησιαστικήν χρήσιν των πρό ημών άγιωτάτων πατριάρχων, ψνχα· 

γωγήσαι καί την μητροπολιν ταντην διά τής αρχιεπισκοπικής αξίας και χάριτος». Οεάέοη 

Μουίε : Σημ. Αγιοτ. κδξ 27. Τον Μάξιμον εΰρίσκομεν έως τοϋ 1710 εν Βουκουρε- 

στίφ. Ι/αηείεπ Οοάεχ 27 ββί άενεηο 1ε Οοάεχ 4Π. Οη να νοϊτ ςπε 1ε άοευ- 

ιηεηΐ; αυςαεί 5ε τείετε Οεάεοη ηε ρεηί ραδ είτε άαίε άε ι7ιο, ιηαίδ δε ταρ- 

ροτίε ά χιη 5γηοάε ςιιϊ α επ Πεα αναπί ίενηετ 1708. 

1 8ιιγ Οτέ^οΐτε άε 8ΐάε νοΐτ Ν. Α. Οΐιεοτ^ΐα, Οτέ^οΐτε άε 8ίάε 
(Ραπδ, 1953). 

2Α. ΡαραάορονιΙοδ-ΚεΓαπιειίδ, 'Ιεροσολυμιτική βιβλιοθιίκη, 1. IV 

ΡέίΓο^ταά, 1899)1 Ρ· 3^5> π° 94· Οί· Μ. Οεάεοπ, Πατρ. Εφημερίδες, ρ. 385. 

3 Ν. I ο τ £ α, ΟοεηπιεηΙε ^τεεεδίί, άαηδ Ια εοΐΐεείΐοη Ηαηηϊΐζαΐεΐ,' 

Ποεαπιεπίε ρπνίΐοατε Ια ΐδίοτία Κ,οηιαπίΙοΓ, XIV, ρ. 629. Βα ΟΒτοηίςτιε άε 
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Αιι δΐίΓρΙιΐδ, Ια 01ΐΓοπίςιΐ6 οοπΙεπιροΓαίπε άε Καάα ΟΓεοίαηιι, ^Γαηά 
Ιο^οΐΐιείβ άε Οοηδίαηΐΐη ΒΓαηοοναη, ηοιίδ αρρΓεηά ςιιε 1ε 29 ΐώη τηοη 
Μαχίπιε άε ΗίεΓαροΙίδ αδδίδΐε, ανεε ΐοιιί ιιη ^Γοηρε ά5ένε(ΐιιεδ, α Ια 
εοπδέεΓαίίοη άα πιοπαδίΘΓε άε δαίη1-ΟεοΓ§;εδ ρατ 1ε ραίΓίαΓεΙιε ΟΙιγυ- 

δαπίΒε άε |έηΐδα1εηι. Εεε ένεςιιεδ ρτέδεπίδ δοηί: ηοηιηιέδ : Οεηγδ άε 
Τίπιονο, Οΐέηιεηί ά’ΑηάππορΙε, Αιιχεπεε άε 5ο£ία, Μαχίπιε άε ΗίέΓα- 

ροΐίδ, ΝέορΒγϋε άε δέΒαδίε, ΜέίΓορΙιαηε άε Ννδδε, ΜαεαίΓε άε ναΓηα, 

Αηίΐιίπιε άε Κίπιηίο, ΗΠαποη εχ-ένεραε άε Κίπιηίε. Οείΐε άεπιίέΓε 
ηιεηΐίοη ηοπδ οΒΗ^ε α αναηεεΓ εηοοΓε Ια άαίε άιι δγηοάε οιι ΗΐΙαΓίοπ 
αναίί είέ ίιι§:έ εί αΒδΟΐΐδ. Ο'εεϋ δαηδ άοαίε ρειι άε ίεηαρδ αρΓέδ ςιι’ίΐ 
ίιιί; απιεηε α άοηπεΓ δα άεπιίδδίοη εη ταίδοη άεδ επεοηδίαποεδ ηιεπιεδ 
άε δοη ρτοεέδ ι. 

Ι,α ηιέπιο Οίποηϊριιε ηοηδ αρρΓεηά ςηε άεηχ ραΙπαΓοΒεδ, ΟεΓα- 

δίηιε ά’ΑΙεχαπάπε εί 01πγδαηΐΒε άε ΙεΓΠδαΙεηι, δε ίΓοαναίεηΙ εηδεηιΒΙε 
α Βηοατεδΐ: ροιίΓ Ιεδ ΓεΙεδ άε Νοεί 1707, άη ι€Γ εί άη 6 ]αηνίεΓ 1708. 

Α οείάε οοεαδίοη ίΐ υ επί ηηε ΙίϊηΓ^ίε δοΐεηηεΐΐε αιι ιηοπαδίέΓε δαίηί- 

ΟεοΓ^εδ. Υ αδδίδίαίεηΐ: ςηαίΓε όνεειιιεδ : «ΟΠιηεηΙ; ΙΤάπαηιιΙ, Αίχεηΐίε 
δοίίαηηΐ, Μαχΐιη Μανα ΙβναροΙβοζ, ΜίϊΓοίαη Νίδίδ» Εο άοεηπιεηί; ρΓε- 

είδε, εη οπΙγο, ηηε ΤΗέοάοδε, ιηέίΓοροΙίΐε άε ΒιιοαΓεδΙ, 651 ιπογϊ 1ε 
Ιηηάί 27 ]αηνίεΓ 1708, εί ςη’οη Ιιιί α έΐη ροιίΓ δηεοεδδεηΓ Αηίΐιίηιε άε 
Κίπιηίε ςηί αναίί είέ ρΓοροδέ ραΓ 1ε άέίαηί Ιηί-ηιεηιε άαηδ βοη ίεδΐα- 

ηιεηί. Οη αίοιιίε άεδ άείαίΐδ ά’οΓάΓε εαηοηίςιιε : 1ε ραΐΓίαΓεΙιε άε Οοη- 

δίαπίίηορίε α άοηηε Ιεδ ρίέεεδ ροητ \*βάοή8 (δίο) εί Ια ιηβΙαίΗ&ύδ; 

Οΐέηιεηί:, εχ-πιέίΓοροΙίίε ά’ΑηάΓίπορΙε, α είέ άέδί§;ηέ εοηιηιε εχαΓηπε 
ραίπαΓοαΙ, εί Ια ηιβΙαΙΗβ8Ϊ8, Ια ίΓαηδΙαίίοη άε Ι’ένέεΐιε άε Κίιηπίε α 
εεΐιιί άε Βαοατεδί δ’εδί ίαίίε 1ε 21 ίένΓίεΓ. Μαχίπιε Ματαδ αδδίδίαίί α εεδ 
ένεηεηιεηίδ, εοιηπιε Ιεδ αηίΓεδ ρΓέΙαίδ δΐίδηοπιπιεδ 3. 

Εε 20 ηιαΓδ 1708, Μαχίπιε ΜαΓαδ £ί§;ιΐΓε ραΓπιί Ιεδ ίέπιοίηδ δί^πα- 

Καάιι Οτεοΐαπη ρτέοΐδε ά’αίΠοιίΓδ ςπε 1ε ιηέίΓοροΙΐίβ ΤΗέοάοδε έίαίί πιοτί 1ε 

Ιηηάί 27 ϊαηνίετ 1708, αρτέδ 40 &η5 ά’ερΪΒοοραί. νοίτ Ια ηοίε οΐ-αρτέδ. 

1 νία^α άί Οοηδίαηάίη νοάα Βτάηοονβαηπ άε Κ,αάιι νεί Εο§Όίεί Ο υ θ¬ 

εία η η, οιι ηοίο §ί απβχε άε δίοίαη Ό. Οτεοϊαηα (= Όίη Οτοπίοίΐο Τ&πί 
Κοιπάηβδοΐ), Βηοατβδί, 1906, ρ. 173 " τ75 : *··· ίη άϊιια άο δίίη^ίϊ τηατί Αροδ- 

ίοΐϊ Ρείηι §ί Ρανεΐ..., ίηίτ’ αοεα άί Ιηηίε 29... νίίηά ρτεα ίετίοίίιιΐ Ραίτίατοΐι 
ίηιρτεηχια εη ίο^ί ΑτΙιΐεΓοίϊ εατί οα δε §ίϊε αηηηια αοεδίία ετα : Όίοπίδίε Τάτ- 

ηονεαηυΐ, Οΐεπιεηίιι Αηάτίαηοροΐεοδ, Ανχεηίε δοίίαηαΐ, Μαχίηι Ιεταροΐεοδ, 
Νεοίϊϊ 8εναδΙίοδ, Μίίτοίαη Νίδίδ, Μαεατίε νατηίδ, Αηίΐιΐπι Ερίδοοριιΐ Ρϊηιηε- 

εηίαϊ, ΙΙατίοη ρτοίη Ερίδοορηΐ Κίτηηεοηίαϊ». 

2 Ο υ ο ο ί α η η, ρ. ι8ο. 

3 Ο γ εο ί απ η, ρ. ι8ο - ι8ι ; 1ε ίεχίε άε οεβ Ιείίτεδ έκδόσεως καί μεταθέσεως 
άαηδ Ια οοΐΐεοίίοη άε Ηπτηιηζαΐτί, XIV, ι (Βποατεδί, 1925)> Ρ· 4°ι - 403* η° 432· 
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(Ι3ΪΓ68 α Βαεατεδί:, ροαΓ Ια ίοηάαίάοη άε 1 εεοίε άε Οαδίοπα ραΓ Ο. Καδ- 

ίποίΐδ : 'Ο 'Ιεραπόλεως Μαράς μάρτνς, εί; άαηδ Ιεδ Κανονισμοί και δια¬ 

τάξεις οιι Κε^ίειηεηίδ άε Γέεοίε 

_ ϋη ^οεαιηεηί; άη 12 αοηί: 1715 ραήζ ά’ηη ιηέίΓοροΗίε άε ΗίεΓα- 
ροΐίδ, δαηδ ίηάίςηεΓ δοη ηοηι. Μαχίιηε ΜαΓαδ έΐαίΐ-ίΐ επεοΓβ νίναηί: εί: 

ροΓίαίϋ-ίΙ εηοοΓε οε ίάϊτε ? Ρεηί-έίτε Ια εοιηραΓαίδοη ανεε ά’αηίτεδ ρίέεεδ 
οοηίειηροΓαίηεδ ρεΓηιείΠα-ί-εΙΙε αη ]οιιγ άε Γέροηάτε ροδίίάνεηιεηΐ: 

α εείίε ςαεδίΐοη, ιτιαίδ Ια εΐιοδε εδί; £ογϊ; ρΓοάαβΙε. ΗίεΓοίάιέε Κοιηηεποδ, 

ιηέίΓοροΙίΐε άε ΌΓγδίτα, εεπί α ΟΙίΓγδαηίΙιε Νοίαταδ : «.Γ0 άγιος 

Ιεραπόλεως, ονκ οϊδα τι διαπονη&εις προς τον πρώην πρωτοσπαϋάριον, 

άνεχωρησε τον παρ3 αυτού δομη&έντος νοσοκομείου και παροικεί έν οΐκω 

χήρας τινός των ενγενών». Ν. ΙθΓ£α, ςαί α ρυΜίέ εεΙΙε Ιείίχε άαηδ Ια εοί- 
Ιεείίοη Ηηπηαζαΐα, ΐάεηίίΠε Βίεη Γένέςαε άε ΗίέΓαροΙίδ ανεε Μαχίηιε 
Μ&Γ3δ, ρυϊδςιι’ίΐ εεπί εη ηοϋε: «ΡεηΙηι Μαχίιη άε ΗίέΓαροΙίδ, ν. Καάα 
ΟΓεεε^ηα, έά. δί. ΟΓεείαηυ, ρρ. ι8ο - ι8ι» 2. Οε δίβηαΐεηιεηί: άε Πιό- 

ριΐαΐ ίοπάέ ραΓ Μίεΐιεί Οαηΐαεηζέηε, οη Γέδΐάαΐί; 1ε ηιέίηοροΐάε άε Ηίέ¬ 

ΓαροΙίδ εί ςα ίΐ 3. «ϊοίίίέ ραΓ δαίίε ά’υηε ίίΓοιπΙΙε ανεε Γαηείεη ρΓοίοδ- 

ραίΙιαίΓε, ροηιτα δαηδ άουίε αίάεΓ α ΠοανεΓ άεδ ρΓεείδΐοπδ. Μαίδ, αρΓέδ 
Ιεδ ηιεηίίοηδ εχρίίείίεδ οί-άεδδηδ δί^ηαΐέεδ, 1ε ίίίχε δειιΐ άε «ιηέίτορο- 
Ιίΐε άε ΗίέΓαροΙίδ» δεηιΜε Βίεη £ανοΓαΜε α 1’ίάεηί:ί£ίεαίίοη. 

03 Γεηοιηαιέε άεδ άεηχ ΜαΓαδ, οπείε εί: ηενειι, Ο-τέ^οίτε εί ΜαΓΟ- 

Μαχίηιε, εδί αίίεδίέε ραΓ Εοίδ έρί^ταιηπιεδ έεπίεδ α Ζαηίε ραΓ Αηαδ- 

ίαδε ΟοΓάίοδ (·(· 1729) ροηΓ άεδ ροΓίΓαίίδ άε εεδ ρεΓδοηηα§εδ. Οεδ 
ΐΓΟίδ έρΐ§ταιηΐΉεδ δοηί εοπδεΓνέεδ άαηδ 1ε εοάεχ η« 50 άη Σπουδαστή- 

ριον της Θεολογικής Σχολής ά’ΑίΙιέηεδ, ρ. 237. Κ. Όγονοηηίοίίδ Ιεδ 
δί§ηα1ε δαηδ Ιεδ ρυάΙίεΓ, άαηδ απε εοηιηιαηίοαίίοπ £αίίε α ΓΑεαάέηιίε 
α ρ Γοροδ ά υηε Ηδίε άεδ έ^ΐίδεδ άε Ζαπίε εοηίεηαε άαηδ 1ε ηιέιηε 
ηιαηηδεπί8. 

Κ. Δελικάνη, Πατριαρχικά ’Έγγραφα... ί. III, (ΟοηδΙαηΙΐηορΙε, 1905), 

ρ. 824-826; Ε. Εε^τ&ηά, Κεοηείΐ άε άοοιιηιβηίδ οοπεετη^πΐ Ιεδ τεΐαΐϊοπδ 
άιι ρ3.{:ΓΪαΓ0ίΐί άε 3έηΐ5α1ειπ ανεε 13 Κοιιηιαηΐε (Ραπε, 1895)1 Ρ· 84-88; Ν. 

I ο γ £ α, άαηδ Ια εοΐΐεείιοη Ηιιπηηζα&ί, ϋοευηιεπϋθ..., XIV, ι, ρ. 406-407. 

ΛόΕ Γ. Π. Κουρνοΰτου, Σχολεία της τουρκοκρατούμενης Καστοριάς, άαπδ 1ε 
νοίυηιε «Γέρας Αντωνίου Κεραμοιτούλου» (ΑΙΙιέηεδ, 1953)ι ηιοηο£ΓίΐρΙιΐε Ιτβδ 
άέίαϊΐΐέε ού Γοη Ηουνετα ρ. 442, ηοίε ι, ΓϊπάϊεαΡ’οπ άεδ ηιαηυδεπίδ ςυϊ 
οοπίΐεηηεηΐ: εεβ άοειπηεηΐδ, αίηδϊ ηιιε άεδ ηοπιΙ)Γευχ τεειιείΐδ ς[ηί Ιεδ οηΐ 
Γερτοάυΐίδ, 

2 Ν. I ο γ £ α, ΟοοιιηιεηΙε £τεεεδίϊ, άαηδ 1& εοΐΐεείΐοπ Η μ γ ηι η ζ α Ιεΐ, 
XIV, ι, ρ. 690, εη ηοΐε. 

3Κ. Δυοβουνιώτου, Αναστασίου Γορδίου άπαρί·0μησις άπασών τοόν 
έν τη πόλει της Ζακυνάου εκκλησιών μετ’ επιγραμμάτων δίστιχων ιαμβικών έν ετει 

Όεαχ ΟτέΙοΐδ έία811δ ά νεηΐδε αη Χνΐΐε δΐεοίε 

Ο’ερί^Γαηιηιε εοηδαετέε α Οτέ^οίΓε Ματαδ, ρτεΠε δαΐηΐ;, ΟΓέίοΐδ 

αιι εοεατ Ιοοη, £αίί; Γέΐο^ε άε δα νειάα ηιαηίίεδίέε ραΓ δεδ οεανΓεδ εί: 

ηιαίηϋεηηε ]ηδςη:’3. ηπε ηοίαάΐε νΐείΐίεδδε, ρηίδςιιι’ΐΐ εδί: τεδίέ «εχεείΐεηΐ 

ραηηί Ιεδ Ιιοηιπιεδ αηχ ϋεηιρεδ Βίαηεΐιΐδδαηίεδ». 

Είς εικόνα Ρρηγορίου' ιερ έως Μαρά τον Κ ρητός. 

Ον Δ ιός, άλλα 6 ίου τάδε δ3 εικελον εσϋ·3 Ιερήος 

Κρητός κήρ3 άγαϋοΰ Τρηγορίου Μαρά, 

τής αρετής άμάραντον ός ισχει κϋδος εν έργοις, 

έξοχος οΐα γεγώς εν πολαοκροτάφοις. 

Εεδ άεηχ έρΪ£ταηιηιεδ εοηδαοΓεεδ α ΜαΓε ΜαΓαδ δειηΒΙεηΐ ΙοηεΓ 

ηιεπιε δα Ι^εαηΐθ ρΙΐΥδίηηε, ηιαίδ δΐΐΓίοηΙ δα δείεηεε ςηί πε 1ε εέάε α 

αηεηη αιιίτε. «δϊ ί:η πιε άεηιαπάεδ δα ραΐπε, δοη ηοηι εί: δεδ οεηνΓεδ, 

εΐι £)ίεη ! ε’εδί: ΜαΓε 1ε ΟΓεΙοίδ, εεΐηί ςιιΐ ροιίΓδηίί: Ια δα§εδδε» : ε’εδί: 

αίηδί ςηε δε ίεηηΐηε Γηηε ά’εηίΓε εΐίεδ. Ι/αηίΓε α]οηί:ε ηη άέΐαίΐ τεΙαΗί 

α Ια £αηιί11ε ΜαΓαδ : 1ε ρΓείΓε ΜαΓε εδί: «ΟΓέϋοίδ Ιηί αηδδί, ΗΙδ ά’ηη 

£ΓεΓε άε ΟΓε^οίΓε, νέηεΓαΒΙε άεδεεηάαηΐ ά’ΠΙηδίΓεδ αηεέίΓεδ». 

Είς εικόνα τον ανεψιόν αυτού Μάρκου ι ε ρ έω ς. 

Εϊδεος άνδρομέον καλόν δ,ττι ποτ έν φωσι άείοις 

δενρ3 άγε ϋαυμασίφ δέρκεο τωδε τνπω. 

εί <5’ άρα και πάτρην, κλήοιν ϋ’ άμα τ3 έργα δίζη, 

Μάρκος Κρής, ιερεύς, την σοψίην μείλέπων. 

Είς εικόνα Μάρκον ί ερέω ς τον Μαρά. 

3Ηνίδε και Μάρκοιο περικλντον άϋρεε τύπον, 

άνδρός των λογιών ονκ απολειπόμενου, 

Κρής μεν δή και οντος αδελφού Γρηγορίοιο 

παΐς, Ιερών προγόνων ϊρόν ος άρνος εφυ. 

Όαηδ Ιεδ άεηχ έρΐ§ταιηηιεδ άε ΜαΓε, ραδ ά’αΐΐηδίοη ηί αη ηοηι άε 

Μαχίηιε, ηί α Γΐη^οηηιεηαί: εί α Γέρΐδεοραί:. Εεδ ροΓΐΓαίίδ οηί άη εΕε 

ρείηϋδ α νεηΐδε αναηί: Ια ηοπιίπαΐίοη άε ΓΑηαρΙιοηί^Γία, ρεαΐ-έΐΓε ηιέηιε 

ροΓίέδ α Ζαηίε αναηί: 1’αεεερίαΐίοη άέΗηίΐΐνε ςηί άη ρΓείχε ΜαΓο £εΓαί(: 

1ε ΙιίεΓοηιοίηε Μαχίηιε. Ε’ίάεηΗΗοαίίοη άε Μαι·ο-Μαχίηιε ηε δαιίΓαίί: 

1689, άπηδ Πρακτικά της Ακαδημίας Ά'9·ηνών, ί. 8 (1933)« Ρ· 47· ^ί· Ά, Φ υ- 

τράκη, Κατάλογος των χειρογράφων τοΰ Θεολογικοΰ Σπουδαστηρίου Πανεπιστη¬ 

μίου Αθηνών (Αίΐαέηεδ, 1937)· η° 5°> Ρ· 75 " ?ό· 
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ροατίοπί: ίο-ΐτε άε άοχιίε: υηε άεδ άεαχ ερίοτΗηιηιεδ, εεΐΐε ςυΐ νΐεηί: 

&ΡΓ65 1ε ςιιαίΓαΐη άε Ογ6§όΪγ6 Ματεΐδ, ροτίε εε ίίΐτε : «Ροατ 1ε ροΓίχμίί: 
άβ βοή ηβνβκ, 1ε ρτείτε Ματε» ; εϋ Ια δεεοηάε ηοιίδ εχρίϊςυε εοπιπιεπί 
ίΐ εδί: δοη πενειι, εΐαηΐ «ίΐΐδ ά5αη {τετε άε Οτέ^οίΓε». Ι,βδ ερί§ταιηηιε5 

&γΆηί εΐέ εεπϊεδ α Ζαηίε, εϋ Ια Ιεΐίτε άε Νΐεοΐαδ δατοδ εΐαηί αάτεδδέε 
α Μαχίιηε Μαπίδ, Ιπ^οιίΓηεηε άε ΡΑηαρΙιοηίίπα, ηενευ άε Οε^οίτε 
Μ^Γαδ, ίΐ εδί: εΙαίΓ ςα’ίΐ δ’α§;ίί; 5ίεη άυ χηειηε ρεΓδοηηα£·0. Ροιιγ 1ε εαι-αε- 

ίιετε ^έπεΓαΙ άεδ άεπχ ΜαΓαδ, οηείε εί πενειι, ϊΐ γ α εοϊπείάεπεε εηίτε 
Ιεδ έρί§ταπιιηεδ άε Οοιάΐοδ εί; Ια Ιεΐίτε άε δ&Γοδ. Οτέ^οίχ-ε Μεγε5 εδ£ 

πη ρΓέίΓε νεχάηεχιχ, ιιηίνεΓδεΙΙεηχεηΙ: νέηέχ-έ εέ ραί α νέου ίπδςπ’α αη 
%ε αδδεζ αναηεέ. Μαχίιηε, ρχ-έίχε νετίιιειιχ Ιιιί ααδδί, εδί: ρατίίειιΙίεΓε- 

ηιεηί: ΓεχηαΓςπα^Ιε ροαΓ δα Ιχαιιΐε εαΙίπΓε ΐηίεΐΐεείιιιείΐε. 

8. δΑΕΑΥΙίΧΕ 

Β I Β Λ I Ο Κ Ρ I X I Λ I 

Τ Ιι β ο άον β Η. Ρ η ρ α άο ρ ο ιι I ο δ, ΛΓ. Α. 8ΐιιάίβ8 αηά ΠοοιηιαιΙ* 

τβίαίίηρ Ιο ΐΗβ Ηΐ χΙονί) ο[ 11)6 ΟνεβΙί οΐιηιχίι αηά ρβορίβ ιιηάβι' Την- 

ΙίΐχΙι ϋοηιίηαΐϊοη ϋηΐ88βΐ8 1952, ρ. 507 ^ΧΧί\’. 

Ό κ. Θεόδωρος Παπαδόπουλος άσχολείται μέ την έκδοσιν έγγράφων 

σχέσιν έχόντων μέ την ιστορίαν τής ελληνικής Εκκλησίας και του ελληνικού 

Έθνους κατά την μεταξύ 1453 καί 1800 χρονικήν περίοδον. Έν σύγγραμά 

του έκδοθέν, ώς σημειώνω εις την επικεφαλίδα τής μελέτης μου ταύτης, έχει 

ώς κύριον θέμα τον γνωστόν αναβαπτισμόν των Καθολικών και των Αρμε¬ 

νίων, τον όποιον εθέσπισεν ό πατριάρχης Κύριλλος ό Ε\ ό επικαλούμενος 

Μοραΐτης (από Μελενίκου και Νικομήδειας), τον ΰπηρετήσαντα φανατικώς 

τά σχέδια τού ε’ιρημενού πατριάρχου διάκονον «Αυξέντιον» μοναχόν, δρά- 

σαντα εις τό παρά την Νικομήδειαν (Βιθυνίας) χωρίον Κατιρλί \ και την 

δράσιν αυτού τούτου τού πατριάρχου Κυρίλλου τού Ε'. Δημοσιεύει δε και 
έν ποίημα μέ στίχους υπό τον τίτλον «πλανοσπαράκτης» (=πρός ανατροπήν 

και σπαραγμόν των πλανών) περιλαμβάνον 90 περίπου μεγάλας σελίδας στί¬ 

χους 3179. Εις τούς στίχους αυτούς δ άγνωστός των ουγγραφεύς, άνήκων 

είς τήν αντίθετον προς τον Κύριλλον παράταξιν τού πατριάρχου Παϊσίου 

ί τού Β', τού Δέρκων Σαμουήλ, κατόπιν οϊκ. πατριάρχου, τού πρφην Προϊλά* 

βου Καλλινίκου καί κατόπιν ωσαύτως οίκ. πατριάρχου, τού Άμασείας Βε¬ 

νιαμίν καί άλλων αρχιερέων καί λογιών κληρικών κατωτέρου ιερατικού 

βαθμού, περιγράφει μέ πολύ μελανά χράιματα τήν τότε κατάστασιν τού οικου¬ 

μενικού πατριαρχείου. Είς τούτο κυρίως συνετέλεσεν ή ερις μεταξύ Ιΐαϊσίου 

τού Β' τετράκις πατριαρχεύσαντος καί τού προρρηθέντος πατριάρχου Κυρίλ¬ 

λου τού Ε', ύποστηρίζοντος τον λαοπλάνον διάκονον Αυξέντιον. Οι στίχοι 

επιβεβαιώνουν τάς άλλαχόθεν γνωστάς πληροφορίας περί τών ταραχών τάς 

οποίας προεκάλεσεν ό αναβαπτισμός καί ιδιαιτέρως ο ά)ς δσιος καί θαυμα¬ 

τουργός έμφανισθείς Αυξέντιος, περί τής απόπειρας τήν οποίαν επεχείρησαν 

οι οπαδοί τού Κυρίλλου καί τού Αυξεντίου κατά τού αντιπάλου αυτών Παϊ- 

σίου τού Β', περί τής υπέρ τού είς τάς άγυιάς συρόμενου υπό τού συρφετού 

1 Μουλαχώριον αντί μουλαροχώριον, κατίρ τουρκιστί — ήμίονος, I. Σακελ- 

λ ί ω ν ο ς, «Πατμιακή Βιβλιοθήκη», σ. 314. 
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όχλου Παϊσίου έπεμβάσεως τής φρουράς Φαναριού. Τον Κύριλλον ο στι- 

χουργος αποκαλεΐ κακοκύριλλον, «παμμίαρον», ό οποίος έκυβέρνα την Μ· 

Εκκλησίαν αΰταρχικώς καί προετίμα ώς εκπροσώπους του Κοινού ανθρώ¬ 
πους κατο)τέρους. 

«ό ράπτης γίνεται κριτής, ό κτίστης θεολόγος 

δερματορράπτης δ’ αύθις τε ρήτωρ άποκατέστη. 

δ σκυτοτόμος καί χαλκεύς παρόμοιοι "τε άλλοι 

ψήφους τελούσιν άναιδώς των προχειριζομένων 

εις μητροπόλεις κλίματος θρόνου τής Κωνσταντίνου 
οι πλείονες δέ εξ αυτών άμοιροι διαλέκτου 

τυγχάνουσι ρωμαϊκής καί τουρκιστί λαλούσΓ 

ου ταύτα θρήνων άξια οίκτράς τε τραγιοδίας; 1 

Περί τού τρόπου τής υπό Κυρίλλου διακυβερνήσεως τού οϊκ. πατριαρ¬ 

χείου έγραψα αρκετά επί τή βάσει πληροφοριών τάς όποιας μάς παρέχουσιν 

επίσημα τουρκικά έγγραφα 3 εΐς τήν σελίδα 16 τού πρώτου μέρους τής Φω- 

τιειου Βιβλιοθήκης μου. Περί τού πατριάρχου Κυρίλλου έγραφον' καί αυ¬ 

τός ό άλλως φίλα φρονών τφ Κυρίλλφ Σέργιος ό ΜακραΤος δέν παραλείπει 

«τήν μονοπρόσωπον αυθεντίαν» τού πατριάρχου τούτου έν τοΐς έκκλησιαστι- 

κοΐς πράγμασιν. Ήθελβ νά διευθύνη μόνος τήν Εκκλησίαν κατά τό αξίωμα 

1 ζϊάΙ ο βδϋ ηιοί (επί τού προκειμένου Γέ^ΐίδο ο 65ί ιποί). Έκάλει εαυ¬ 

τόν, γράφει ό Βενδότης, είναι κεφαλήν τής Εκκλησίας, έλεγε προς τούτοις 

είναι εαυτόν υπέρ τήν σύνοδον, έκρινε καί κατέκρινε μόνος πάσαν ύπόθεσιν. 

Τό έγγραφον (τουρκικόν επίσημον), συνεχίζω, κάμνει μνείαν τής επί Κυρίλ¬ 

λου αύτοκρατορικής διαταγής σχετικής προς τήν εκ Κων/πόλεως άναχώρησιν 

των μητροπολιτών. «Δέν έκράτησε παρ’ έαυτώ μητροπολίτας» καί τούτο 

διότι, ως άναφερει τό έγγραφον, ενεπνέετο άποκλειστικώς από αισθήματα 
αυταρχίας καί έμπαθείας. 

Περί τής έξελίξεως τής απέναντι τών άρχιερε'ων συμπεριφοράς — κατά 

τάς δύο πατριαρχειας του — τού Κυρίλλου όχι ολίγα έγραψα εις τό προμνη- 

σθέν σύγγραμμά μου. Παρακαλώ τον αναγνώστην νά παρατηρήση τήν ση- 

μειωσιν 30 σ. 17 Α μέρους Φ. Β. Γράφω εΐς ένα ανέκδοτον κώδικα τού πα¬ 

τριάρχου Αντιόχειας Σιλβέστρου, ... υπάρχουν γραπταί μαρτυρίαι κατά τάς 

1 Σελ. 276 τοΰ κρινομένου έργου. 

, 2 Φ“τίειος Βιβλιοθήκη Α. 16, 17, 18 κ. αλλαχού. Ό συγγραφεύς εις πλείστα 
μέρη του έργου του άναφερει τήν Φωτίειον Βιβλιοθήκην είτε διά νά διασαφήνισή τό 
ζητημα του φορου μουκαρέρ, είτε διά νά καθορίση τάς σχέσεις τοΰ Κυρίλλου προς 
τον Αντιόχειας Σίλβεστρον είτε δι’ άλλα θέματα. ' ' 
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οποίας Κύριλλος ό Ε' μέχρι τού 1753 δίφκει τήν εκκλησίαν συνταγματικώς !. 

Εΐς τό στιχούργημα γίνεται λόγος περί ενός προκρίτου Τυανέως Χατζή 

Γεωργίου λεγομένου, συγχρόνου τών δύο πατριαρχών Παϊσίου Β' καί Κυ¬ 

ρίλλου -Ε', φέροντος καί τό αξίωμα τού Λογοθέτου. Έξ αφορμής τού προ¬ 

σώπου τούτου δρμώμενος — τον όποιον επαινεί ως ύποστηρίξαντα πολυτρό- 

πως τούς υπό τού Κυρίλλου καταδιωχθέντας κληρικούς καί λαϊκούς, εκθειά¬ 

ζει τά Τύανα καί γενικώτερον τήν Ασίαν διότι ανέκαθεν έστέλλοντο έκεϊθεν 

καί ιδίως έκ Τυάνων νέοι προς άνωτέραν μόρφωσιν εΐς τάς Αθήνας. 

στίχ. 2791 «Σοφός ό Απολλώνιος ό Τυανεύς καί άλλοι 

άνδρες πολλοί σοψώτατοι τφ ανθρώπινο.) γένει 

αστέρων δίκην ελαμψαν κατά τάς επιστήμας, 

ήν έθος γάρ τό έκπαλαι έκ πόλεων Ασίας 

"Αθήναζε άποδημεΐν χάριν τών μαθημάτων, 

πασών τε τών επιστημών έν αις κατεκοσμεΐτο 

τότε ή πόλις 3Αθηνών ως ουδέ μία άλλη, 

παΐδας πολλούς τών εύγενών μετά άναλωμάτων 

πλουσίων τε άφθονων τε τών προς ζωοτροφίαν, 

προς εαυτών άνάπαυσιν, ώς μαρτυρεί τον λόγον 

μέγας πατήρ Γρηγόριος...». 

"Αναφέρει πληροφορίας από τον επιτάφιον τού Γρηγορίου εΐς τον Μ. 

Βασίλειον, κατά τάς οποίας ό κατόπιν κλεινός τής Καισαρείας επίσκοπος συ- 

νεζήτησε μέ φοιτητάς έξ Αρμενίας, καί τοιουτοτρόπως «έγένετο γνωστόν τό 
έξ "Ασίας έθος». 

Κατόπιν προσθέτει ότι ή πόλις τών Τυάνων ύπέστη καταστροφήν από 

μέρους τών Περσών, οί δέ τότε εύρεθέντες έν Άθήναις ΤυανεΤς φοιτηταί 

έμειναν εΐς τάς "Αθήνας καί ώς έκ τούτου έσχηματίσθη μία αποικία έκεΐ τών 

Τυανέων. Εΐς τήν κατηγορίαν αυτήν τών Τυανέων ανήκε καί ό ρηθείς «έξ 

εύγενών πανευγενής», ό όποιος καί οί τής οικογένειας του, όταν αί Άθήναι 

άπέβαλον τήν ελευθερίαν, «άμα Μουσών τήν καλλονήν καί πάσας έπιστή- 

μας» μετφκησαν εΐς τάς Θήβας δ'που έζων ευτυχείς. Μετά τήν αιχμαλωσίαν 

τών Θηβών έγκατεστάθησαν εΐς τό Ναύπλιον οπότε ήχμαλωτίσθη ό Γεώργιος 

«σύν πάσι τοΐς οΐκείοις». Εις τήν Πόλιν έλθών έπλούτισε καί κατέστη ομογε¬ 

νής μεγάλου κύρους καί πολλής ύπολήψεως κυρίως διά τάς πολλάς του άρετάς. 

Ό συγγραφεύς προτάσσει μακρά προλεγόμενα όπου εξετάζει τον τρόπον 

τής διοικήσεως τού πατριαρχείου, τό σύστημα τής έκλογής τού πατριάρχου, 

τήν έξουσίαν τού πατριάρχου επί τών μητροπολιτών, αρχιεπισκόπων, επι¬ 

σκόπων καί ηγουμένων μοναστηρίων καί άλλα. Βεβαίο)ς τοιαύτη μακρά εΐσα- 

1 Κατεχωρίσθησαν είς τό δεύτερον μέρος σ. 59 κ.έξ., 167 κ.έξ. 
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γωγή προϋποθέτει οτι θά ακολουθήση μία ολόκληρος συστηματική ιστορία 

του πατριαρχείου και γενικώτερον του ελληνικού Γένους. Άντ* αΰτοϋ ανα¬ 

πτύσσεται εν σημεΐον του βίου του οϊκ. πατριαρχείου μετά τά μέσα του δέ¬ 

κατου ογδόου αϊώνος, τό όποιον περιστρέφεται, ώς ήδη άνέφερα περί τό 

προσωπον του Κυρίλλου του Ε , τον προμνησθέντα ψευδοκαλόγηρον Αυξέν¬ 

τιον και τον επι τής εποχής αυτών προκληθέντα αναβαπτισμόν των Ρωμαιο¬ 

καθολικών και τών Αρμενίων. Εις τό τέλ,ος δε καταχωρίζονται επίσημοι 

πράξεις (τομοι) του πατριαρχείου Κων/πόλεως άφορώσαι είτε την καταδίκην 

του αναβαπτισμού είτε την ύποστήριξιν αυτού ώς νομίμου και κανονικού. 

"Αλλως τε καί αυτός ό συγγραφεύς (σ. 152) ομολογεί δ'τι θεωρεί «τά προλε- 

γόμενα ώς μέρος μιας εκτεταμένης ερευνης εν τή ίστορίρ καί τφ πολιτισμφ 

τών Ελλήνων κατά την τουρκοκρατίαν». Ώς δικαιολογία τών τοιοΰτων εκ¬ 

τεταμένων προλεγομένων θεωρητέα κατ’ εμέ ή εις ξένην γλώσσαν συγγραφή 

του έργου καί επομένως ή επιθυμία του συγγραφέως δπως διαφώτιση τούς 

ξένους επί πολλών σημείων τής ζωής τής Εκκλησίας καί τού “Έθνους 

μετά τήν Αλωσιν. Υπάρχουν όμως πολλά άλλα χειρόγραφα τά οποία παρέ¬ 

χουν άγνωστους άλλοθεν πληροφορίας επί εύρυτέρων καί γενικωτέρων εκδη¬ 

λώσεων του ιστορικού βίου τής τε Εκκλησίας καί τού Γένους. 

Προκειμένου περί τής δικαιοδοσίας τού πατριάρχου καί τής συνόδου 

επί υποθέσεων πολιτικής, οικονομικής καί άλλης φύσεως, αποκλεισμένων τών 

καθαρώς θρησκευτικών ζητημάτων, αναφέρει διάφορα βεράτια πατριαρχών 

καί αρχιερεών. Κυρίως ενδιατρίβει εις τήν άνάλυσιν τού δοθέντος κατά Ια¬ 

νουάριον 1789 εις τον διαδεχθέντα τον Προκόπιον πατριάρχην Κων/πόλεως 

Νεόφυτον Ζ'. Τό βεράτιον αυτό εδημοσιεύθη υπό τού ΟΌΗδοη Μ. εις τό 

σύγγραμμά του «Τ&Με&α ^όπέταίε άε 1’ειηρΪΓε οΐίοιηπιμη» (γαλλ. μετά- 
φρασις) τόμ. V σ. 120 κ.έξ. 

, Κατά τό περιεχόμενον τού βερατίου τούτου εν περιπτώσει εκλογής πα¬ 

τριάρχου ό υποψήφιος προτείνεται υπό τής συνόδου. Κατά τό βεράτιον ή 

σύνοδος έπρεπε νά απαρτίζεται από δέκα μητροπολίτας. Τό θέμα αυτό άνέ- 

πτυξα διά μακρών καί δΓ εγγράφων απέδειξα δτι ό αριθμός τών μελών τής 

συνόδου μετά την Αλωσιν καί προ τής Αλώσεως έκυμαίνετο ’. Κατόπιν λό¬ 

γος γίνεται εις τό βεράτιον τού προμνησθέντος πατριάρχου περί τών αιτίων 

τής παυσεως τού πατριάρχου (μη εκτέλεσις τών προς τό ποίμνιόν του καθη¬ 

κόντων κ.ά.) καί περί τών χρηματικών του υποχρεώσεων έναντι τού Δημο¬ 
σίου Ταμείου. 

1 Βλέπε εϊς τήν Φωτίειον Βιβλιοθήκην μου Α. 181, 133, 141, 150, καί τό κεφά- 

λαιον διοίκησις τοϋ Οίκ. πατριαρχείου τό καταχωρισθέν είς τον εσχάτως δημοσιευ- 

θ·έντα πρώτον τόμον τοΰ έργου μου «Ιστορία τοΰ οικουμενικού πατριαρχείου» {1953 
Άθηναι). 
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Ό συγγραφεύς σχολιάζων τά τής εκλογής πατριάρχου δεν παραλείπει 

νά σημειώση καί τάς αυθαιρέτους, ώς προς τό σημεΐον αυτό, επεμβάσεις τών 

κρατουντών. Προσθέτει καί τό μέσον τής διά χρημάτων καταλήψεως τοϋ 

πατρ. θρόνου, άποδίδων περισσοτέρας περιπτώσεις εις τό σιμωνιανόν σύστημα 
παρά εις τάς αυθαιρεσίας τών Σουλτάνων. 

Εις τό διοικητικόν σύστημα τής Εκκλησίας Κων/πόλεως έπρεπε νά λη- 

φδώσιν ύπ’ όψιν έκτος τοϋ βερατίου καί άλλα έγγραφα, ιδίως ώς προς τήν 

οικονομικήν διαχείρισιν, διά τών οποίων διασαφηνίζεται έκτενέστερον τό κε- 

φάλαιον αυτό τής ιστορίας τοΰ οίκ. πατριαρχείου. Μάκρος περί τοιοΰτων εγ¬ 

γράφουν λόγος γίνεται είς τήν Φωτίειον Βιβλιοθήκην. 

Ό συγγραφεύς αναφέρει πλουσίαν βιβλιογραφίαν χρήσιμον διά τήν 

μετά τήν “Αλωσιν ιστορίαν τής Εκκλησίας καί τού “Έθνους. Προκειμένου 

περί βερατίων πατριαρχών αναφέρει αρκετά διά τό περιεχόμενον των ό “Άγ¬ 

γλος Οονεί εύρεθείς έν Κων/πόλει ώς ίερεύς τής Βρεταννικής Πρεσβείας 

από τού 1670 μέχρι τοΰ 1677 καί παρακολουθήσας μέ πολλήν περιέργειαν 

καί προσοχήν τά άφορώντα τον βίον τοΰ οίκ. πατριαρχείου κάμνουν λόγον 

καί περί τοϋ βερατίου τοϋ πατριάρχου Διονυσίου τού Δ' '. 

Κατακλείων τήν μελέτην μου αυτήν δηλώ οτι ό κ. Θεόδ. Παπαδόπου- 

λος διά τοΰ άναλυθέντος ενταύθα συγγράμματος του προσφέρει σημαντικήν 

υπηρεσίαν εις τούς ασχολούμενους μέ τήν ιστορίαν τής ζωής τής “Εκκλησίας 

καί τοΰ “Έθνους διά τήν μετά τήν Αλωσιν χρονικήν περίοδον. Είναι άξιος 
θερμών συγχαρητηρίων. 

Τ Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ 

ία ρόοφ'αρΗιβ βββ168ία8ΐΐ(/ιιβ άβ Γβπιρίνβ ϋμζαηίίη. Ρτβπιίέτβ ρανίίβ. ίβ 
δίέρβ άβ ΟοηύαηϋηορΙβ βί Ιβ ραίΗανοαΙ ωβηηιέηίςηβ. Τοηιβ III: 

ίβ8 βρίίδβδ βί Ιβε ιηοηα8ίένβ8, ραΐ' Β. I α η I η Α. Α. άβ ΙΊηβϋίηί 
Ρναη$αΐ8 ά Έΐιιάβζ Βι/ζαηΗηββ. Ριώϊίβαϋοη άβ ΓΙηδΙίίηΙ Ρναηςαίδ 

άΈΙκάβδ Βρζαηίΐηβδ, ΡαΗζ Ί9ο3, οελ. ΧνΐΙ-\-6ίΟ, μέ 4 γεωγραφι¬ 

κούς χάρτας πόλεων εκτός κείμενον. 

Τό Γαλλικόν “Ινστιτούτου Βυζαντινών Σπουδών έδημοσίευσε κατά τό 

παρελθόν έτος διεξοδικόν τόμον, μνημείου πολύτιμον διά τήν Βυζαντινήν 
Κωνσταντινούπολιν. 

1 Φωτίειος Βιβλιοθήκη Α, σ. 169 κ.έξ. Ό συγγραφεύς δεν αναφέρει τό έργον 
τοΰ Οονεί «δοηιε 3θοοιιηί: οί ΙΙιε ρτθδβπΐ Οτεοΐί ΟΗιιτοΙι». Μνημονεύει τον 
ΤΕ. δητΐΐΕ έν τή Βρ. πρεσβεία προκάτοχον τοΰ ΟονοΙ καί τον γνωστόν Ρ. ΚϊοαηΙΙ. 

ΕΠΕΤΗΡίε εταιρείας; βυζαντινών ς;πουδων *·ετ«; κδγ 24 
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Τό έργον τούτο, προϊόν τού καλάμου τοΰ άσσομψιονιστοΰ πατρός Κμγ- 

ηιοηά ^οΐη, τοΰ βαθύτερου τουτου γνώστου της τοπογραφίας της Βασι- 

λευοΰσης, συμπληροΐ όμοΰ μέ την παρ’ αύτοΰ εν έτει 1950 δημοσιευθεΐσαν 

γενικήν περιγραφήν, (βλ. ΕΕΒΣ 20, 1950, σ. 349- 356) την μελέτην αύτοΰ 

περί τής αυτοκρατορικής Κωνσταντινουπόλεως, ήτοι τής συγκροτήσεώς της, 

των συνοικιών, των αστικών μνημείων της, τών ναών και τών μονών της. 

Ε!ς τό εργον τοΰτο ό πατήρ Ιαηΐη άφιέρωσεν ολόκληρον ζωήν, ερευνών 

ιδίως κατά τήν έν Κωνσταντινουπόλει παραμονήν του, διαρκέσασαν τριά¬ 

κοντα και πλέον έτη. Ο ήδη δημοσιευθεις τόμος είναι δ τρίτος τής Συλλο- 

γής : «Εα £0ο§ταρ1ιίο οοοίέδϊ&δίίςιιε άο ΓΕιηρέτε ΒγζΆηύη». 

Ο πατήρ νΚαΙϊοη Ε&ΐΐΓβπΙ, διευθυντής τοΰ ώς άνω Ινστιτούτου 

Βυζαντινών Σπουδών, προβαίνει σχετικώς προς τήν νέαν συλλογήν περί τής 

εκκλησιαστικής γεωγραφίας τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, εις τήν άνάλυσιν 
τοΰ προγράμματος, το οποίον ήναγκάσθη νά τροποποιήση. 

Τό πρόγραμμα τοΰτο διαιρείται εις δύο μέρη. Τό πρώτον διαλαμβάνει 

κατ αυτονόητον προτίμησιν τήν Κιυνσταντινούπολιν, ώς πατριαρχικήν και 

αρχιεπισκοπικήν έδραν. Τό δεύτερον πραγματεύεται περί τών επαρχιακών 
περιφερειών. 

Ό πρώτος τόμος θά άσχολήται μέ τήν Επισκοπήν καί τό Πατριαρ- 

χεΐον. Ό δεύτερος μέ τούς πατριαρχικούς καί τούς επισκοπικούς καταλόγους 
και με την έκθεσιν τών αφορώντων εις τήν διαδοχήν τών αρχιερέων. 

Διά τό δεύτερον μέρος, (Επαρχιακή όργάνωσις) προβλέπεται ή έ'κδοσις 

τεσσάρων τόμων, οϊτινες πρόκειται νά περιλάβουν : Ό τόμος Α', τάς αύτο- 

κεφάλους εκκλησίας, (τήν αρχιεπισκοπήν Κύπρου, τά πατριαρχεία Σερβίας 

καί Βουλγαρίας). Ο τομος Β τας μητροπολεις. Ο τόμος Β’α τάς μητροπό- 

λεις τής Ανατολής, Β'β τάς μητροπολεις τής Ευρώπης. Ό τόμος Γ' τάς 

αυτεξουσίους άρχιεπισκοπάς. Ό τόμος Δ', γενικόν κατάλογον τών εκκλησιών 
καί τών μονών. 

Η κατανοησις τοΰ εν λόγφ διεξοδικού προγράμματος, δπερ υπερπηδά 

τα σύνορα τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, προϋποθέτει άναγκαίως τήν εκθε- 

σιν τών λόγων, διά τούς οποίους έγένετο αποδεκτόν. Πρέπει, παρατηρεί εν 

προκειμενφ ο πατήρ V. ΕαιιτοπΙ;, ν’ άποδώσωμεν εις τήν λέξιν «σύνορα» 

τήν σημασίαν εκείνην, τήν χαρακτηρίζουσαν εν τφ συνόλφ αυτής τήν κατά* 

στάσιν, την δημιουργηθείσαν εν τή Ανατολική Ευρώπη διά τής ιεραποστο¬ 

λικής δράσεως τοΰ Ελληνικού Χριστιανισμού. «Εκτενείς χώραι ώς ή μεσημ¬ 

βρινή Ρωσία, βραδύτερον δέ ή Ρουμανία συναπετέλουν άδιάσπαστον μέρος 

τής Εκκλησίας τής Κωνσταντινουπόλεως, δικαιούται δέ τις νά ισχυρισθή, 

οτι τό Βυζάντιον, ως πολιτική ισχύς τοΰ οποίου δεν ήδύνατο νά έλέγχη 

παρα μικρόν μόνον μέρος τών έν λόγφ περιοχών, έξήσκει ούχ ήττον επ’ αυ¬ 

τών πνευματικήν εξουσίαν. Ή ιεραρχία των, όπως άλλοίς τε καί τά κέντρα 

ιεραποστολών εις ολας τάς ομόρους χώρας, εις τήν Ουγγαρίαν, τήν χώραν 

τών Αλανών καί εις τινας περιοχάς τής Λατινικής κυριαρχίας, παρέμειναν 

μέχρι τοΰ ΙΕ' αίώνος καί μετ’ αυτόν, πλήν όλιγοχρονίων εξαιρέσεων υπό 

τήν εξάρτησιν τής Κωνσταντινουπόλεως. 'Όθεν θά ήτο αδύνατον νά τάς 

χωρίση τις από τήν Μεγάλην Εκκλησίαν, ήτις παρείχεν εις αύτάς τούς 

πνευματικούς αρχηγούς των καί κατήρτιζε τάς οργανώσεις των» (σελ. VIII). 

Ό επιδιεοκόμενος σκοπός τυγχάνει γεωγραφικός κατ’ ουσίαν, ή δέ ιστο¬ 

ρία είναι απλώς βοηθητική. Εις τό ανωτέρω μνημονευθέν έργον θά μελε- 

τηθή ή συγκρότησις τών μεγάλων περιφερειών, ή μεταμόρφωσίς τιον, ή 

παρακμή καί 6 έξαφανισμός των. Τά τοπικά έκάστης επισκοπής όρια θά 

καθορισθοΰν βάσει ακριβών δεδομένων ή υποθέσεων. Ιδιαιτέρους θά έπι- 

σύρη τήν προσοχήν ή διαδοχή έκάστης επισκοπικής έδρας, ή δέ χρονολογική 

τών καθ’ έκαστον επισκοπικών εδρών διάταξις θά έξετασθή έπιμελώς καί θά 

διακριβωθή προσηκόντως. Επίσης θά προστεθή καί ό κατάλογος τών λει¬ 

τουργών τών επισκοπικών δικαιοδοσιών. 

Όλόκληρον τμήμα θ5 άφιερωθή εις τήν καταγραφήν τών χριστιανικών 
μνημείων. 

Επειδή ή συγκέντρωσις έν τφ πλαισίφ τών Επισκοπών τυγχάνει ανέ¬ 

φικτος, διά τον λόγον, δτι τό πλεΐστον μέρος τών γνωστών ναών καί τών 

μονών είναι αδύνατον νά συνδεθή προς μίαν πόλιν, ενίοτε δέ ούτε προς μίαν 

περιοχήν, θά συγκεντρωθούν εις εύρύτατον κατάλογον πάσαι αί πηγαί, αί 

άναφερόμεναι εις τούς διαφόρους τόπους λατρείας ώς καί εις τά ποικίλα 

θρησκευτικά ιδρύματα τής Βυζαντινής εποχής. Όπωσδήποτε θά εξαιρεθούν 

αί δύο μεγάλαι μητροπολεις τής αυτοκρατορίας, ήτοι ή μητρόπολις τής Κων¬ 

σταντινουπόλεως καί ή τής Θεσσαλονίκης. 

Εις τό έργον «ΟοηδΙαπίπιορΙε Βγζαηίΐπε», ό πατήρ ^πίη άποκαθι- 

στά κατά τρόπον τόσον τέλειον δσον καί κατά τό ένόν ακριβή τήν φυσιογνω¬ 

μίαν τής Βασιλευούσης. Έν τφ πλαισίφ τούτο; κατέστη δυνατόν νά τοποθε¬ 

τηθούν τά διάφορα θρησκευτικά οικοδομήματα, άτι να κατά τήν πορείαν τών 

αιώνων άνηγέρθησαν εις τήν έπεκταθεΐσαν πόλιν τού Κωνσταντίνου, δπου 

συνέρρεον εκ τών μάλλον άπομεμακρυσμένων χωρών ευλαβείς χριστιανοί διά 

νά προσκυνήσουν τά εκεί ευρισκόμενα λείψανα τών ' Αγίων. 

Ακριβώς ό παρών τόμος αποβλέπει εις τον σκοπόν νά καταστήση γνο> 

στούς τούς ναούς καί τάς μονάς τής Κωνσταντινουπόλεως, τών ευρωπαϊκών 

περιχώρων, τοΰ Βοσπόρου καί τής Προποντίδος. Εντός τών ορίων τούτων 

δ πατήρ Ιειηίη ήδυνήθη νά επανεύρη εις τάς έκδοθείσας καί χειρογράφους 

πηγάς, ώς καί εις τάς γενομένας σχετικός μελετάς, τήν ονομασίαν 485 ναών 

καί 325 ανδρικών καί γυναικείων μονών. Ό πατήρ Ιθηίπ αναφέρει τήν 

ιστορίαν, τήν αρχιτεκτονικήν, τήν διακοσμητικήν, τά άγια λείψανα, τάς θρη¬ 

σκευτικός έορτάς, τάς βιβλιοθήκας, τάς σφραγίδας κ.τ.λ. τών ναών καί τών 
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μονών τούτων, καταβάλλων προσπάθειαν, δπως υπόδειξη, καθ" ο μέτρον 
επιτρέπουν τούτο αι πηγαί, την τοποθεσίαν των. 

«Οι τόποι λατρείας, λέγει ό πατήρ |3ηίη, δεν ήσαν, ώς φαίνεται, 

πολυάριθμοι προ του Κωνσταντίνου» (σελ. 1), δσον δέ αφόρα την άπόδοσιν 

εις τον απόστολον "Ανδρέαν και τον Στάχυν της άνεγέρσεως πολλών εκκλη¬ 

σιών, ο συγγραφεύς δηλοΐ, δτι δεν πρέπει τις νά έπιμείνη εις τινας αντιφα¬ 

τικούς ισχυρισμούς. 

Ως προς την ονοματολογίαν τών ναών καί των μονών ό πατήρ ^πίη 

ακολουθεί την Ελληνικήν αλφαβητικήν τάξιν, τήν οποίαν θεωρεί όρθολογι- 

κιοτέραν πασών και καταλληλοτέραν δια τούς Βυζαντινολόγους (σελ. 1). 

Ό τόμος ούτος αναφέρει τά κάτωθι : Βυζαντινούς ναούς και μονάς (σελ. 

7-558), τά μή έξηκριβωμένα εκκλησιαστικά ιδρύματα (σελ. 558-560). 

Ακολουθεί παράρτημα, εις τό οποίον άναφέρονται : Τά κοιμητήρια (σελ. 

561-563), τά ευεργετικά ιδρύματα (σελ. 564-581), λατινικοί ναοί και 
μοναί τής Κωνσταντινουπόλεως καί τού Γαλατά (σελ. 582-601). 

"Ας μοί έπιτραπούν δλίγαι σχετικαί παρατηρήσεις : 

Ό Πρόδρομος τών Γαλάτου (σελ. 325, άριθ. 5). Ή οροθεσία τού 

Γαλατά έγένετο κατά Μάϊον τού 1303. Τό λατινικόν κείμενον, έκ τού οποίου 

έδημοσίευσε γαλλικήν μετάφρασιν ό ΒβΗη (σελ. 128- 129) απαντάται εις 
τό εργον Βοΐ^ταηο ΠοςιΠΉ&ηέί σελ. 103 -104. 

Μονή τις ή τού Αγγέλου έν τή Πέτρςι (ΜοπμδΙοπί δαποΒ Απ^οΐί ίη 

ΡοΙτα) ήτις άναφέρεται εις τινας έπιστολάς τού Πάπα Όνορίου Γ' ελλείπει 

από τον κατάλογον τών μονών, εκτός εάν μνημονεύεται υπό άλλο όνομα. 

(Βλ. σχετικώς μελέτην μου δημοσιευθησομένην εις τον προσεχή τόμον τής 
Κοναο άοδ Εΐιιάοδ Βγζ3ηϋπ0δ). 

Αι ως άνω παρατηρήσεις δεν μειώνουν ούδ’ έπ" ελάχιστον τήν αξίαν 
τού σπουδαίου αυτού έργου. 

«Θά ήδύνατό τις, παρατηρεί ό πατήρ V. Βαιιτοπί εις τον μνημονευ- 

θέντα πρόλογόν του, νά σημειώσου κενά. Πλήν δμως ή ύλη είναι τόσον εκ¬ 

τενής, ώστε ή μή ύπαρξις ελλείψεων θά ήτον αληθινόν θαύμα. Δεν θά λείψη, 

σννεχίζει, ή συζήτησις περί τινων τοποθεσιών εκεί, δπου συνδιατεταγμέναι 

τοπογραφίαι δεν ύφίστανται ή είναι άντιφατικαί. Όπωσδήποτε παραμένει 

γεγονός τό δτι ή εικών παρουσιάζει μεγαλειώδες σύνολον αντάξιον τής εύ¬ 

νοιας τοσον τού διανοουμένου κόσμου δσον καί τού μνημείου, τού αφιερω¬ 

μένου εις τήν δόξαν τού Ελληνικού μεσαίωνος». 

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΔΑΛΕΖΙΟΣ 

Βιβλιοκρισία 

/. Ο. Ο αν I β 8 : ΊΊιβ Οημΐη αηά ΟβνβΙομηιβηΙ ο[ Εανϊμ ΟΙινΐβϋαη 
αΐιηνοίι ΑτοΜίββΙηνβ, 80Μ Ρνβ88 Ε.Τ.Ο., Ιοηάοη, 1952, σσ. 

ΧΙΠ+151. 

Ό συγγραφεύς τού παρόντος βιβλίου είναι υφηγητής (ΙοοΙιιγογ) της 

Θεολογίας εις τό Πανεπιστήμιον τής Βίπηπι&ΐιειπι καί συγγραφεύς καί 

άλλων δύο βιβλίων, τής «Θεολογίας τού Γουΐλλιαμ Μπλέϊκ» καί τής «Καθη¬ 

μερινής ζωής εις τήν Άρχαίαν Εκκλησίαν, ήτοι μελετών περί τής εκκλησια¬ 

στικής κοινωνικής ιστορίας τών πρώτων πέντε αιώνων». Προς τούτοις έχει 

δημοσιεύσει καί άλλας μικροτέρας μελέτας εις περιοδικά επί θεμάτων ανα¬ 

λογών. 

Εις τό πρώτον κεφάλαιον (σ. 1 - 11) τού ανωτέρω βιβλίου του εξετάζει 

τάς γεωγραφικός καί ιστορικός συνθήκας τής γενέσεως τής παλαιοχριστιανι- 

κής αρχιτεκτονικής, ώς αμέσως συνδεομένας προς τάς διαφόρους επί μέρους 

μορφάς καί ποικιλίας ύφ’ ας ή τελευταία ένεφανίσθη, προτιθέμενος δπως 

συλ?ιάβη οννΰεηκώς καί εν ένιαίφ συναρτήσει τό δλον πρόβλημα (περί τής 

τοιαύτης ανάγκης, συνθετικής ερεύνης υπό τό φώς τών τελευταίοι άνασκα- 

φών καί μελετών, όμιλε! έν τφ προλόγψ ό συγγραφεύς, τονίζουν τήν ελλει- 

ψίν της εις τήν βρεττανικήν επιστημονικήν βιβλιογραφίαν). Ώς προς τούτο 

βεβαίως ακολουθεί άλλας άναλόγους εργασίας, ούχί ύπ" "Αγγλων, γραφείσας, 

ώς π.χ. τήν γνωστήν έξαίρετον, παρά τάς διατυπωθεί σας κατ’ αυτής αντιρ¬ 

ρήσεις, εργασίαν τού ]. δ Ι γ ζ γ § ο \ν 5 Ις ί, ϋΓδρπιη^ άετ οΐιπδίΐίοΐιεη 

Κυηδί 1923, κ.ά. γερμανιστί καί γαλλιστί εργασίας τού αυτού,— καί άλλας 

εργασίας τού 1,353115 κ.ά. 

Τό πρώτον τούτο κεφάλαιον παρουσιάζεται άκρως ένημερωμένον καί 

ενδιαφέρον εις πληροφορίας, επιτυγχάνει δέ ό συγγραφεύς νά διαγράψη τάς 

συνθήκας έξ ών έξεπορεύθη καί έπηρεάσθη ή παλαιοχριστιανική αρχιτε¬ 

κτονική, ώς κατωτέρω αύτη αναλύεται. Σημαντικόν είναι δτι ούτος θεωρεί 

ώς «κατ’ εξοχήν χριστιανικήν χώραν κατά τήν προ τού Κωνσταντίνου περίο¬ 

δον ούχί τήν Περσίαν, ούτε τήν Συρίαν, αλλά τήν Μικράν "Ασίαν» δπου 

«οί απόστολοι συνήντων εις τάς ελληνικός πόλεις κατά μήκος τής ακτής καί 

εις τάς κοιλάδας, μίαν μορφήν Ελληνισμού παραδόξως ύποκειμένην καί 

δεκτικήν εις τά Χριστιανικά κηρύγματ» (έ.ά.). Ούτως έξ αρχής απομακρύ¬ 

νεται από τάς απόψεις τού ]. 3ίΓζγ§Ό\ν5Η περί αρμένικης καί συριακής 

προελεύσεως τής παλαιοχριστιανικής τέχνης, αΐτινες επί πολύ είχον κατα- 

πλήξει καί έλκύσει πολλούς,— μάλλον διά τήν πρωτοτυπίαν καί τήν εξωτι- 

τικότητά» των, θά έλεγε τις,— σταθερώς προσανατολιζόμένος προς τήν άνα- 

γνώρισιν τής τεράστιας επιρροής καί συμβολής τού θαυμασίου όψιμου Ελλη¬ 

νισμού εις τήν διαμόρφωσιν τού νέου κόσμου, τού Χριστιανικού, άνακύ- 
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ψαντος^ώς αναγκαίας έξελίξεως και προεκτάσεως του Ελληνισμού κατά τούς 

ζοφερούς καί ιδιορρύθμους εκείνους καιρούς. (Περί τού σημείου τούτου πρβλ. 

καί Α. Κ. Όρλάνδου, Ή ξυλόστεγος Παλαιοχριστιανική βασιλική της 
Μεσογειακής Λεκάνης κλπ. τόμ. Α', Άθήναι 1952 σ. 5, δπερ δμως βιβλίον 

δεν έχει υπ ό'ψιν του ο κ. I. Ο, ϋανΐεδ, ώς καί ούδεμίαν εργασίαν τού κ. 
Όρλάνδου). 

Εις τό δεύτερον κεφάλαιον (σ. 12-50) εξετάζει την Βασιλικήν καί τήν 

πιθανήν καταγωγήν της, ήτοι τάς προ τού Κωνσταντίνου Εκκλησίας καί 

Π)ν αρχήν της βασιλι.κής, (α') εκ τής «σχολής» (δοΐΐοΐα), (β') τής ιδιωτικής 

βασιλικής, (γ') τής ιδιωτικής κατοικίας, (δ') τής υπαιθρίου νεκρικής βασιλι- 

κής, (ε') τού βασιλικού θαλάμου ακροάσεων, (ς-') τής αστικής βασιλικής καί 

(ζ') εξ έπινοήσεως των αρχιτεκτόνων τού Μ. Κωνσταντίνου. Μετά λεπτομερή 

συζήτησιν εκάστης των πιθανοτήτων τούτων, καί των υπέρ καί κατά έκάστης 

επιχειρημάτων, καθ ήν ό σ. παραθέτει πλήθος παραδειγμάτων έκ των μέχρι 

τού 1952 ερευνών έκ διαφόρων μερών τού Χριστιανικού κόσμου καί καθ’ήν 

πράγματι «ικανοποιείται» ό άναγινώσκων τάς λεπτοτάτας διακρίσεις καί τούς 

στερεούς, καλοζυγισμένους συλλογισμούς του, ό σ. καταλήγει νά τοποθετήση 

ώς εξής περίπου τό πρόβλημα : Δέχεται (μετά τού Εθγειιχ, Ι,08 οπ£ΐηο5 

<36 ΓέάΚιοβ 1ΐ3Φ05ΐν1ε, 1913, σσ. 280 κ.ε.), δτι δ τύπος Β τής προχριστια- 

νικής βασιλικής, μήκος μεγαλυτερον τού πλάτους, διατηρεί τον κεντρικόν 

άξονα καί τά κύρια χαρακτηριστικά τού στενού, επιμήκους ελληνικού ναόν, 

δ δποΐος εις τελευταίαν άνάλυσιν κατάγεται έκ τού μεγάρου, αυτός δέ (δ 

τύπος Β) έδωκε τήν οαπαηι ολ>Ιοη§-αηι εν Ρώμη κατά τούς τελευταίους 

προ^ριστιανικούς χρόνους καί πάρα πολύ έπέδρασεν επί τής έν γένει αρχιτε¬ 

κτονικής τεχνοτροπίας τού Ρωμαϊκού κόσμου. Όμοίως φαίνεται συμφωνών 

τή αποψει οτι, επειδή δυνανται να εύρεθώσιν εΐδωλολατρικά πρότυπα σχεδόν 

παντός τυπου εκκλησίας τής περιόδου τού Μ. Κουνσταντίνου καί μεταγενε- 

στέρως, η Χριστιανική βασιλική δυναται νά θεωρηθή ώς άμεσος απόγονος 

τής αστικής βασιλικής, ήτις κατάγεται από τον ελληνικόν ναόν (πρβλ. Η. Ο. 

Β α 116 γ, Εατ1γ (ΈατοΙιοδ ίη 8γπα, 1929, σ. 12-17), δέχεται δ’ δτι δ 

φωταγωγός δεν είναι ελληνιστικής, αλλα αιγυπτιακής καταγωγής, ενσωματω¬ 

θείς εις τήν αστικήν βασιλικήν προ τής κλασσικής χριστιανικής αρχιτεκτο¬ 

νικής περιόδου ούτως η Χριστιανική Βασιλική άνέκυψεν εκ μακροχρονίου 
άνελιξεως, εις τήν δποίαν πολλά διακρίνονται στάδια. 

Άναφέρων τάς αντιρρήσεις κατά τής ώς άνω θεωρίας (θεωρίας τού 

Εέπηιχ καί^ άλλων), αντιρρήσεις καθ’ άς ή κατάταξις τών βασιλικών εις 

τυπους Α καί Β δεν λαμβάνει ύπ δψιν διάφορα αντίθετα χαρακτηριστικά 

εντός διαφόρων τύπων, ώς π.χ. τήν απουσίαν άψΐδος έν Πομπηΐρ: κ.ά., 

παρατηρεί οτι η φνσις τον προβλήματος είναι δχι νά ενροτμεν τό άμεσον 

προοτότνπον, άλλα νά τοποθετήσω μεν τήν χριστιανικήν βασιλικήν εις τήν 

ορθήν γραμμήν αρχιτεκτονικής άνελιξεως : ούτω «αί αρχαιολογικοί ανακα¬ 

λύψεις από τού 1913 κ.ε. άπεκάλυψαν ευρέως διαδεδομένην τάσιν, κατά 

τούς 2ον καί 3ον π.Χ. αιώνας, εις ολους τους κλάδους τής αρχιτεκτονικής, 

νεκρικής, αύτοκρατορικής, θρησκευτικής, προς υίοθέτησιν ενός επιμήκους 

κτηρίου μετ’ εσωτερικών στοών» (σ. 31 — 32). 

Ούτως δ σ. φαίνεται δικαίως έξαίρων τήν ανάγκην αναγωγής, προσε¬ 

κτικής καί επιφυλακτικής είς τό άκρον, εις τήν κάπως συνθετικωτέραν αυτήν 

άντίληψιν, ή δποία προσπαθεί νά συναιρέση, ούτως ειπείν καί νά εναρμό¬ 

νιση τάς έπιμέρους έρευνας χωρίς νά παραγνωρίζη ή αγνοή τάς λεπτομέρειας. 

Αί λεπτομερείς έρευναι επί μέρους στοιχείων δεν δύνανται ασφαλώς νά 

διεκδικήσουν μόναι των τήν λύσιν τού μεγάλου προβλήματος τής καταγοογής 

τής βασιλικής καί τής καθόλου παλαιοχριστιανικής τέχνης, τό όποιον εφά¬ 

πτεται πολλών άλλων συνθετωτέρων προβλημάτων καί τελικώς καταντά πρό¬ 

βλημα άναγόμενον εις τήν φιλοσοφίαν τής ιστορίας καί τού πολιτισμού. 

Τό «ύπαιθρον» δ σ. θεωρεί ώς τον μόνον αντίπαλον τής βασιλικής καί 

πιστεύει δτι, έρευνα τών προηγηθέντων αυτού τύπων, έξ ών προήλθε, δύ- 

ναται νά δείξη γραμμήν έξελίξεως διάφορον τής τής βασιλικής. Τό ύπαιθρον 

δεν είναι κατά τον σ. τό πρωτότυπον τής χριστιανικής βασιλικής ούτε κατά¬ 

γεται έξ αυτής, άλλ’ άμφότερα κατάγονται ανεξαρτήτως από κοινόν πρόγο¬ 

νον, τό μέγαρον. (Τό αϊθριον είναι έν περαιτέρω σημείον επαφής τής βασι¬ 

λικής προς τό «ύπαιθρον). Έκ τού μεγάρου, κατά τον συγγραφέα, κατάγε¬ 

ται δ ναός καί ή στοά, ήτις δεν είναι τι άλλο εΐ μή έπιμηκυσμένον μέγαρον, 

τού οποίου ή μία πλευρά — ήτοι δ είς πλάγιος τοίχος — αντικαθίσταται υπό 

κιονοστοιχίας. Ή στοά δ’ έξ άλλου είναι συνώνυμος προς τήν βασιλικήν 

(όρθότερον θά έλεγε ταυτόσημος) ήτις είναι κτίριον άποτελούμενον έξ ανοι¬ 

κτής αυλής περιβαλλόμενης υπό κεκαλυμμένης κιονοστοιχίας». 

Αξιοσημείωτος είναι ή έν σ. 34 — 35 κριτική ήν δ σ. ασκεί επί τών 

θεωριών τού ΒέναΐΐΧ καί τού Ι,βίηβιΊβ: ούτως έφ’ δσον ή Χριστιανική βα¬ 

σιλική είναι άμεσος απόγονος τού μεγάρου, δεν είναι άναγκαΐον νά δεχθώ- 

μεν, άκολουθούντες μέχρι τέλους τον Βέτααχ, δτι έξειλίχθη υπό τήν άμεσον 

έπίδρασιν μερικών κτηρίων άνεγερθέντων υπό εΐδωλολατρικών τινων σωμα¬ 

τείων, ώς είναι τό Ίοβάκχειον εν Άθήναις (2ου μ.Χ. αί.), τό έπί τού Ια- 

νικούλου λόφου τής Ρώμης κτήριον τού 3ου αίων., άμφότερα βασιλικαί, 

καί, μετά τελευταίας έρεύνας, ή Βασιλική τής Ροτία Μα£§;ίθΓ6. «Τά μικρά 

άπομεμονωμένα ταύτα παραδείγματα δεν είναι πιστευτόν, λέγει δ κ. Ό&νιεδ, 

δτι ήδύναντο νά ασκήσουν τόσον τεραστίαν έπίδρασιν, αλλά μάλλον ή ύπαρ- 

ξίς των δηλοΐ δτι κατά τον Β' και Γ' αί. μ.Χ. αί θρησκευτικάι κοινότητες 

υιοθετούν παρόμοιον τύπον κτηρίου, πράγματι δέ δεν χρειάζεται αρχιτεκτο¬ 

νικόν δαιμόνιον διά νά έπινοήση μίαν επιμήκη αίθουσαν μετά δύο σειρών 

κιόνων ύποστηριζόντων τήν οροφήν». Νομίζομεν δτι δεν είναι ορθή άπολύ- 
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τως ή τοιαύτη διατύπωσις, παρά μόνον μέ τήν τροποπο ίησιν οτι αρχιτεκτο¬ 

νικόν δαιμόνιον προς δημιουργίαν τής στοάς ασφαλώς χρειάζεται και έχρειά- 

σθη, άλλ’ εις προγενεστέρας έποχάς, καθ’ ας οι Έλληνες καί οί Έλληνίζον- 

τες αρχιτέκτονες καί καλλιτέχναι εν γένει έμόχθησαν πράγματι πολύ νά δη¬ 

μιουργήσουν τούς ποικίλους τύπους στοών (καί τήν έννοιαν αυτής ταύτης τής 

στοάς καί τού ενστόου κτηρίου ύφ’ ας μορφάς μάς παρεδόθη) ώς άπαραίτη- 

τον άντίδρασιν εις ώρισμένους κλιματολογικούς καί ιστορικούς όρους- δεν 

ή δύ να ντο δε αί θρησκευτικοί κοινότητες νά υιοθετήσουν τον τοιούτον τύπον 

κτηρίου, όμοιον ολαι, αν ό τύπος αυτός δεν ύπήρχεν ήδη και αν υπήρχε 

και, — κυρίως — ή ασυνείδητος ή ενσυνείδητος, άδιάφορον, παράδοσις "της 

χρήσεώς τον διά ϋρησκευτικονς σκοπούς ή μάλλον καί διά θρησκευτικούς 

σκοπούς. Τό σημεΐον τούτο, ή τοιαύτη ακριβής διατύπωσις τού προβλήμα¬ 

τος νομίζομεν οτι δεν εγένετο μέχρι τούδε υπό τών άσχοληθέντων μέ τό θέμα, 

καί ή τοιαύτη διατύπωσις είναι ή μόνη, νομίζω, αντικειμενική καί άποδί-’ 

δουσα δικαιοσύνην, εις τήν λαμπράν κλασσικήν καί κλασσικίζουσαν αρχαιό¬ 

τητα, της οποίας ή μέχρις ημών καί διά τών αιώνων επιρροή είναι πολύ 

μείζων ή όσον εκ πρώτης δψεως δείκνυται. Οί Χριστιανοί δεν έκαμαν τί- 

ποτε άλλο από τό ν ακολουθήσουν μίαν ύφισταμένην μακραίωνα παράδο- 

σιν, εξ ής ητο αδύνατος νά διαφύγουν, διότι ήτο αυτή πανίσχυρος καί 

ηπλουτο επί πασών σχεδόν τών δυνατοτήτων τής πνευματικής καί πολιτιστι¬ 

κής δημιουργίας μή άφίνουσά τι ανοικτόν ή διέξοδόν τινα εΐς τον νούν καί 
εις τήν σκέψιν... 

Αναφερόμενος εις τήν εκλεκτικήν θεωρίαν τού Ι,ΘΠίεΓίβ, δτι ή βασι¬ 

λική είναι συνδυασμός ιδεών από τήν ιδιωτικήν οικίαν μετ’ αίθριου ή πε¬ 

ριστυλίου, από τάς οεΐΐαδ ηιεπιοπαδ ή νεκρικά παρεκκλήσια μεθ’ άπλής ή 

τριπλής άψίδος, από τά «ύπαιθρα» τά συνδεόμενα προς τήν νεκρικήν ή αύ- 

τοκρατορ.κήν άρχιτεκτονικήν καί άπό τήν αστικήν καί τήν ιδιωτικήν βασι¬ 

λικήν καί τάς έσωτερικάς των κιονοστοιχίας, παρατηρεί δτι «βεβαίως πολ- 

λαι καί ποικίλαι υπήρξαν αί επιδράσεις επί τής παλαιοχριστιανικής τέχνης, 

αλλά τό πρόβλημα της καταγωγής τής βασιλικής δύναται νά άπλοποιηθή ώς 

εξής: είτε αύτη^ ύπήρχεν ήδη εν τή εϊδωλολατρική αρχιτεκτονική, είτε οί Χρι¬ 

στιανοί ήσαν οί μόνοι δημιουργοί της: μόνον εάν ή τελευταία αύτη ύπόθε- 

σις είναι ορθή, υπάρχει ζήτημα συγχωνεύσεως (απίΕΐο^ηΐΗίιίοη) διαφόρων 

στοιχείων. Είναι όμως γεγονός δτι τά χαρακτηριστικά τής κανονικής χρι¬ 

στιανικής βασιλικής περιείχοντο εις εΐδωλολατρικά ιδρύματα προ τής κατα¬ 

σκευής τών πρώτων εκκλησιών. 'Η εκτελεστική θεωρία εξηγεί μόνον τά δευ- 

τερεύοντα στοιχεία, τό αϊθριον, τό εγκάρσιον κλιτός, τά όποια δεν ήσαν ου¬ 

σιώδη μέρη τού απλού τύπου βασιλικής» {σ. 34). 

Σημείου μ εν επίσης τήν έν σ. 35 γνώμην τού σ. δτι : εις τάς έξηλληνι- 

σμενας επαρχίας ή βασιλική είναι ιθαγενής, εις τήν Ιταλίαν εδημιουργήθη 
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τοπικώς, κοινόν δι’ άμφοτέρων ήτο τό πρότυπον» καί οτι «όταν ή γενική 

οφειλή τού Δυτικού πολιτισμού καί τής δυτικής αρχιτεκτονικής εΐς τάς ελ?θ]- 

νικάς ιδέας κατά τήν διάρκειαν τής αύτοκρατορικής εποχής ληφθή ύπ’ δψει, 

είναι λογικόν νά υποθέσω μεν δτι ή χριστιανική βασιλική, καταγόμενη εν 

τελευταία αναλύσει άπό τον ναόν εδημιουργήθη ανεξαρτήτως εν άμφοτέραις, 

καί τή Δύσει καί τή Ανατολή, κατά τήν ιδίαν περίπου εποχήν». 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει καί τό έν σ. 34 σχεδιαγράφημα: έκ τού Με¬ 

γάρου προήλθεν άφ’ ενός ή α) στοά άξων, όδεν ή μετά κιονοστοιχιών αυλή, 

εξ ής I ή νεκρική βασιλική, II τό αΐ'&ριον καί III ή βασιλική αϊϋονσα 

ακροάσεων, καί άφ’ ετέρου β) ό μετά φωταγιογού ναός, εξ ού ή αστική βα¬ 

σιλική Β, εξ ής πάλιν ή χριστιανική βασιλική. Ανεξαρτήτως τούτων έδη- 

μιουργήδη ή αστική βασιλική Α έκ τού αιγυπτιακόν υπόστυλου. 

Δεν είναι 3μως δυνατόν νά παρακολουθήσωμεν λεπτομερώς ολόκληρον 

τό άκρως ενδιαφέρον καί θεμελιώδες τούτο κεφάλαιον, έν φ παρακολουθούν- 

ται μεθ’ υπομονής ποικίλαι επιδράσεις καί διαμορφώσεις κατά τόπους τής 

παλαιοχριστιανικής τέχνης. Σημειούμεν μόνον σοβαρόν μειονέκτημα τού σ., 

τήν άγνοιαν καί μή χρησιμοποίησιν έν αύτφ έργω του ούδεμιάς Ελληνικής 

επιστημονικής εργασίας,— καί ούκ δλίγαι είναι αί σχετικοί έργασίαι έν τή 

Ελληνική βιβλιογραφία, ιδίως τών τελευταίων εΐκοσιν ετών,— έκτος δύο 

εργασιών τού καθηγητού κ Γ. Σωτηρίου καί μιάς μελέτης τού άρχιτέκτονος- 

άρχαιολόγου κ. Ί. Τραυλού δημοσιευθείσης έν τή «Εσπερία» (Ηεεροπα). 

Ούτως ό κ. Οεινίοε αγνοεί τάς σπουδαίας μελέτας τού καθηγητού Α. ’Ορ- 

λάνδου, προσενεγκόντος καί προσφέροντος μεγίστας υπηρεσίας τή χριστια¬ 

νική άρχαιολογίφ διά τών εμπεριστατωμένων εργασιών του, τυπωμένων εις 

τό περιοδικόν του «Άρχεΐον τών βυζαντινών μνημείων τής Ελλάδος». 

Αγνοεί τό «Λεύκωμα τών βυζαντινών μνημείων τής Κύπρου» τού καθηγ. κ. 

Σωτηρίου, ώς καί μερικά δημοσιεύματά του σχετικά μέ τήν Παλαιοχριστια- 

κήν τέχνην τής Κύπρου εις τά «Κυπριακά Γράμματα» (τ. Α' άρ. 6) καί εΐς 

τον «Απόστολον Βαρνάβαν» (1953), καί δή καί τήν σύντομον μελέτην του 

έπί τής χριστιανικής καί βυζαντινής τέχνης τής Κύπρου, τήν δημοσιευθεί- 

σαν εΐς τά Πρακτικά τής Ακαδημίας Αθηνών 6, 1931 σ. 477 υπό τον τί¬ 

τλον τά «Παλαιοχριστιανικά καί βυζαντινά μνημεία τής Κύπρου». Αγνοεί 

επίσης τάς μελέτας τών Κ. Οιιηπίδ (Ηί$1οπο Ογρπΐ5), Ο. ΙοίίοτΥ 

(Βασιλική Παλαιοχριστιανική Άγ. ’Επιφανίου Σαλαμίνος έν .ΙοιιτημΙ οί ΐΗε 

δοοίείΥ Αηΐίςιιαπεδ οί Εοηάοη 1928, σ. 344-349) κ.ά., τάς σοβαράς 

εργασίας τού κ. Μο^ανν περί τών Παλαιοχριστιανικών ναών Καρπαθίας, 

ήτοι Άφέντρικου καί Συκάδας. 

Τό Γ' κεφάλαιον τού έργου (σ. 51 - 80) άσχολεΐται μέ τον περίκεντρον 

τύπον αρχιτεκτονικής, ήτοι: τό κυκλικόν σχήμα, τό οκταγωνικόν σχήμα, τά 

λοφία, τήν μετά τρούλλου βασιλικήν, τό σταυροειδές σχήμα, α) έλευθέρου 
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σταυροί) καί β) εγγεγραμμένου σταυρόν. Τον περίκεντρον τύπον ό κ. Πανίοδ 

•θεωρεί παράλληλον τη βασιλική καί άσχετον προς αυτήν, έρευνα δέ τάς πα¬ 

λαιός ρίζας του μετά προσοχής1 σημειουμεν την έν σ. 54 γνώμην τοΰ κ. Ό. 

οτι τό τζαμί τοΰ Όμάρ ειχεν ως πρότυπον βυζαντινά μνημεία τής εποχής 

τοΰ Μ. Κο^νσταντίνου καί ϊσως κατεσκευάσθη υπό βυζαντινών μαϊστόρων. 

Νομίζομεν δτι έδει εντανϋα νά προστεθή ή προχριστιανική προέλευσις τοΰ 

περικέντρου έν γένει τόπου, καί δη ή ελληνιστική καί ελληνική, καί νά 

προστεθή δτι ή περίκλεισις τοΰ τάφου μάρτυρος ή ήρωος,—τό μαρτόριον,— 

ητο συνήθεια ελληνική : τά μαυσωλεία τί άλλο ήσαν; Τά μετά λατρευτικής 

σημασίας κυκλικά κτήρια έν Κΰπριρ είναι πολύ παλαιάς αρχής, ήδη προϊ¬ 

στορικής-νεολιθικής καί τοιαΰτα άπαντώσι καί έν 'Ιεριχοΐ καί Μεσαρά τής 

Κρήτης καί εν Μ. Άσία (πρβλ. Ρ. Όί1ί£6θ5, ΚΗΐτοίνίίιία, Οχίοπΐ ϋηίνοΓ- 

5ίϋγ Ργο58, 1953 σ. 215 κ.έ. κ.ά. ρμδδίπα). Είναι φυσικόν οτι ή καλλιτε¬ 

χνική συνείδησις των πρώτων — καί των ύστερων, ιδίως των πρώτων, παρά 

την αντειδωλολατρικην διαθεσιν των — χριστιανών αρχιτεκτόνων καί καλλι¬ 

τεχνών εν γένει, θά έβαρΰνετο από τήν μακράν αυτήν μορφολογικήν παρά- 

δοσιν, έξ ής ήδυνάτει νά παρεκκλίνη, έστω καί άν ή συνείδησις αυτή άνή- 

κεν εις επισκόπους τοΰ κόρους καί τής προσηλώσεως ενός Άμφιλοχίου, ενός 

Αστεριού ή ενός Γ'ρηγορίου εις τον «αμιγή» Χριστιανισμόν. Πρώτη ή καλ¬ 

λιτεχνική συνείδησις εκαμε τάς μεγάλας υποχωρήσεις προ τής άκαταμαχήτου 

παραδόσεως καί έπειτα ήκολουθησαν αϊ άλλαι «συνειδήσεις» — διά νά μή 

διασπασθή ή ενιαία συνείδησις τών πιστών, διά νά άρθοΰν αί αντιθέσεις 
αυτής προς έαυτήν. 

Όρθώς έν σ. 67 ό κ. Ό. θεωτεΐ τό λοφίον {ρεηάο Ιίΐο) ώς διεισδΰσαν 

εις Συρίαν εκ Περσίας καί έν αυτή πρώτην φοράν έφαρμοσθέν υπό τών Χρι¬ 

στιανών αρχιτεκτόνων. 

Εις τό κεφ. Δ , σ. 81 — 87, ό κ. ϋ. δμιλεΐ περί τοΰ προσανατολισμοΰ 

καί τής έπιπλώσεως τής εκκλησίας, ήτοι: περί τοΰ προσανατολισμού τής άγ. 

Γραπεζης, τής οοπίοεδίο (—τάφου τοΰ αγίου υπό τήν άγ. Τράπεζαν), τοΰ 

φράγματος τοΰ πρεσβυτερίου, τοΰ μαρτυρίου, τοΰ κιβωρίου, τής καθέδρας 

τοΰ επισκόπου, τοΰ άμβωνος κλπ. Εις τά περί προσανατολισμού (σ. 82) φαί¬ 

νεται να δεχεται τον συσχετισμόν τής αρχικής δυτικής κατευθυνσεως τών 

εκκλησιών προς τήν ήλιολατρείαν τοΰ Μ. Κωνσταντίνου. Ακριβώς τό αντίθε¬ 

τον όμως δεν έπρεπε να συμβαίνη ; Ώς προς τήν προς άνατολάς άργότερον 

μεταβολήν τής κατευθυνσεώς των, ό κ. Ώ. δέχεται δτι πολλάκις δεν υπήρχε 

μεγάλη ακρίβεια λογιρ, ίσως, ελαττωματικοτητος τών οργάνων μετρήσεως, 

πάντως δ η μεταβολή αυτή «ωφείλετο εις τήν προσπάθειαν προσαρμογής 

εις τήν θέσιν τήν οποίαν κατεΐχεν ό άνατέλλων ήλιος κατά τήν ή μέραν τής 

εορτής τοΰ προστάτου αγίου»1 μολαταύτα υπάρχουν καί παρεκκλίσεις, ώς έν 

τή βασιλική εις Τίπασα, ΐσως λόγφ σφαλμάτων (σ. 83). Δηλ. καί εις τό ση- 
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μεΐον τούτο δ κ. Β. δέχεται επάνοδον εις τήν άρχαίαν συνήθειαν χωρίς νά 

καθορίζη εάν συνειδητήν ή οΰ, δπερ έχει νομίζω, ποιαν τινα σημασίαν. 

Πάντως τό σημαντικόν είναι οτι, δποιαδήποτε καί άν ήτο ή κατευθυνσις, η 

προσοχή έστρέφετο προς τήν άγ. Τράπεζαν, κειμένην ώς επί τά πολύ έπι τής 

χορδής τής άψίδος, Ώς προς τήν άγ. Τράπεζαν σημειοΐ τήν αρχικήν εκ ξύ¬ 

λου κατασκευήν της, ούδέν κοινόν εχούσης προς τήν ιουδαϊκήν ή είδωλολα- 

τρικήν, καί τήν μετέπειτα βαθμιαίαν χρήσιν λίθινου βωμού. Έν σ. 91 ση¬ 

μειωτέα ή συγκρισις τοΰ φράγματος τοΰ πρεσβυτέρου προς τά Προχριστια- 

νικά περιφράγματα ιερών περιοχών. 

Εις τό Ε' κεφάλαιον, σ. 98-107, παρακείμενα κτήρια εξετάζει χωρι¬ 

στά τό αιθριον, τήν φιάλην ή κάνθαρον, τον οίκον τών κληρικών, τά λου¬ 

τρά, τό βαπτιστήριον καί τό οοηδί^ηειίιοπιιηι, κάμνει δέ λογικάς καί όρθάς 

έν τοΐς πλείστοις συγκρίσεις προς τά προχριστιανικά πρότυπά των καί ενδια¬ 

φέρουσας παρατηρήσεις διά τήν μορφολογίαν τής αρχαίας χριστιανικής λα¬ 

τρείας. Επειδή ενταύθα εφάπτεται θεμάτων αναγόμενων εις τον βίον τής 

αρχαίας εκκλησίας, ώφειλε νά μή παράλειψη νά παραπέμψη καί νά συμβου- 

λευθή τάς θεμελιώδεις εργασίας τοΰ καθηγητοΰ κ. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, άς φαί¬ 

νεται ομοίως ν5 άγνοή, ώς καί τοΰ κ. Δ. Π άλλα τήν «Θάλασσαν τών 

Εκκλησιών», 1952. 

Εις τό Τ' κεφάλαιον, ή Γειυγραφική κατανομή, σ. 108 - 138, εξετάζει 

τά κατάλοιπα τής παλαιοχριστιανικής αρχιτεκτονικής κατά περιοχάς, ήτοι 

τά μνημεία τής Παλαιστίνης, Συρίας, Μεσοποταμίας, Αρμενίας, Μ. Ασίας, 

Ελλάδος, Αίγυπτου, Κάτω Νουβίας, Β. "Αφρικής, "Ιταλίας, Γαλλίας, "Ισπα¬ 

νίας. Απουσιάζουν ή Κόπρος καί ή Ρόδος, μόνον δ’ ή Κρήτη καί ή Λέσβος 

άναφέρονται έκ τών νήσων μας. 

Χρήσιμον καί άκριβολόγον είναι τό έν τελεί γλωσσάριον ειδικών δρων 

αρχιτεκτονικών κ.ά., ώς καί ή βιβλιογραφία περί ής εΐπομεν ανωτέρω, καί 

δ αλφαβητικός πίναξ κυρίων ονομάτων (σ. 139-152). 

Έκ τών έν τέλει τοΰ Τ' κεφαλαίου «συμπεράσματος» άποσπώμεν τά 

εξής: ... «Εις παράγων αναδύεται σαφώς, τ.ε. άπειρος ποικιλία τών σχε¬ 

δίων. Υπάρχει βεβαίως έν τή τοιαυτη ποικιλία, ποιά τις όμοιότης, έφ" δσον 

τά κτήρια προωρίζοντο διά τήν αυτήν χρήσιν — τήν λειτουργίαν — άλλ αυτό 

δεν ήμπόδισε τήν άνάπτυξιν τών ιθαγενών ίδιοφυϊών, καί τήν δημιουργίαν 

νέων τόπων» (σ. 138). 

Περατοΰντες τήν ήμετέραν κρίσιν, πιστεΰομεν δτι ή εργασία τοΰ σ. 

είναι πράγματι αξιόλογος συστηματική συμβολή εις τήν συνολικήν θεωρησιν 

τής παλαιοχριστιανικής αρχιτεκτονικής καί τής καταγωγής της καί θέτει 

πολλά προβλήματα επί νέας βάσεως καί προοπτικής. Μολονότι εις τήν συνο¬ 

λικήν ταΰτην θεωρησιν δεν παραμελεί τάς λεπτομέρειας καί τάς είδικάς έρευ¬ 

νας τάς εκασταχοΰ γενομένας, έν τοΰτοις δεν δυνάμεθα νά εΐποϋμεν, κατό- 
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πιν μάλιστα των σημειωθεισών ανωτέρω παραλείψεων, δτι εξαντλεί αΰτάς 

χαί φθάνει εΐς οριστικά καί καθολικά πορίσματα καλΰπτοντα συμπαν τό 

υλικόν του καί εξικνοΰμενα μέχρι των άκρων συνεπειών των εις την διατΰ- 

πωσίν των. Ομοίως δεν νομίζομεν δτι κατορθώνει νά γενικεΰη καί νά «φι- 

λοσοφή», ώς ή πρόθεσίς του, επί του ύλικοϋ του, άφοΰ περιορίζεται εΐς κα- 

θαρώς αρχαιολογικά δεδομένα. 

ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΡΗΣ 

'Ιστορικά άρχεϊα τής Μακεδονίας, τόμος Β’, άρχεΐον Βέροιας- Ναούσης 

δ),96 — 1886, εν θεοσαλονικη, 1954, σελ. 407, έκ τών δημοσιευμάτων 

τής εταιρείας των μακεδονικών σπουδών τή επιμελεία *Ι ω ά ν ν ο ν 
Β α σ δ ρ α β έ λ λ η. 

Είναι άξιοι της ευγνωμοσύνης τοΰ έθνους καί θερμών συγχαρητηρίων 

η Εταιρεία τών Μακεδονικών Σπουδών καί ό έπιμεληθείς την ολην εργα¬ 

σίαν καί άλλως γνωστός έκ τών δοκίμων αυτοτελών ιστορικών μελετών του 

κ. Ιω. Βασδραβέλλης, διότι διά της δημοσιεΰσεως μετά τον πρώτον καί τοΰ 

δευτέρου τόμου τών μακεδονικών αρχείων υπό τον τίτλον «Άρχεΐον Βέροιας- 

Ναοΰσης» παρέχουν νέα στοιχεία προς Ιξέτασιν υπό νέον φως της ιστορίας 

δχι μονον της Μακεδονίας, αλλά καί ολοκλήρου τοΰ έθνους κατά την πεοίο- 

δον της δουλείας υπό την οθωμανικήν κυριαρχίαν. Ή αξία δέ της υπηρεσίας 

τα>ν εξαιρεται έτι μάλλον, έαν λάβωμεν ύπ’ δψιν, δτι πρόκειται περί εγγρά¬ 

φων συντεταγμένων εΐς την τουρκικήν γλώσσαν, τών όποιων ή πιστή μετά* 

φρασις εΐς την ελληνικήν όλονέν καθίσταται δυσχερεστέρα, διότι συν τη 

παροδφ τοΰ χρόνου εκλείπουν οί φιλολογικώς κατέχοντες τήν τουρκικήν 
γλώσσαν "Ελληνες. 

ΙΙροκειται περί 414 κατά χρονολογικήν σειράν διατεταγμένων επισήμων 

τουρκικών εγγράφων, βερατιων, φιρμανίων, δικαστικών αποφάσεων, εκθέ¬ 

σεων διοικητικών καί στρατιωτικών αρχών κλπ., αί ειδήσεις τών οποίων 

μάλλον αξιόπιστοι κατά λόγον τοΰ χαρακτήρός των ή προσθέτουν εΐς τά ήδη 

γνωστά νέα στοιχεία ή συνδυαζόμεναι καί συγκρουόμεναι πρός τάς ειδήσεις 

άλλων πηγών ελληνικών καί ξένων — κατά τάς άρχάς τής κριτικής τών 

πηγών οδηγούν άσφαλέστερον εΐς τήν έξακρίβωσιν τής αλήθειας. 

Εΐς τήν πρώτην κατηγορίαν ανήκουν έγγραφα : Περί τοΰ πολέμου τής 

Ίουρκίας προς καταληψιν τής υπό τών Ενετών κατεχομένης Κρήτης κατά τά 

έτη 1645- 1669 ύπ’ άριθμ. 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 44, 

50, 51, 59. Περί τοΰ πολέμου τής Τουρκίας πρός άνάκτησιν τής υπό τών 

Ενετών κατεχομένης Πελοποννήσου κατά τό έτος 1715 ύπ’ άριθμ. 130, 131, 

147, 154.— Περί τοΰ πολέμου τής Ρωσίας κατά τής Τουρκίας κατά τά έτη 

1768 - 1774, τής εξεγέρσεως κατά τής οθωμανικής κυριαρχίας τών υποδού¬ 

λων Ελλήνων τή υποκινήσει τής Ρωσίας καί τής καταστολής τής εξεγέρσεως 

ύπ5 άριθμ. 201, 202, 203, 205, 206, 208, 212, 213, 215, 220, 221, 222, 

228, 230. — Περί τής εκστρατείας τοΰ Ναπολέοντος κατά τής Αίγυπτου καί 

τής Συρίας έν ετει 1798 καί τής προσεγγίσεως επί τή ευκαιρία ταΰτη τής 

Τουρκίας, τής Ρωσίας καί τής Αγγλίας ύπ άριθμ. 250, 252, 253 καί 

254. — Περί τής εξεγέρσεως τών Ελλήνων κατά τής οθωμανικής κυριαρχίας 

εν έτει 1821 έν τή πρός νότον τοΰ Όλυμπου Έλλάδι καί έν ταΐς περιφε- 

ρείαις τής Ναοΰσης καί τής Βέροιας τής Μακεδονίας ύπ’ άριθμ. 300, 301, 

303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 

317, 318, 319. 320, 321, 322, 323, 324, 347, 350, 353, 357, 383. - Περί 

τοΰ πρώτου πολέμου τοΰ Μεχμέτ Άλή τής Αίγυπτου εναντίον τής Τουρκίας 

καί τής εξ άφορμής αύτοΰ επαναστατικής κινήσεως τών Ελλήνων τών περι¬ 

φερειών τής Κατερίνης καί τής Βέροιας τής Μακεδονίας κατά τά έτη 

1831- 1833 ύπ3 άριθμ. 342, 343, 344, 348, 360. — Περί τοΰ δευτέρου 

πολέμου τοΰ Μεχμέτ Άλή τής Αίγυπτου εναντίον τής Τουρκίας κατά τά έτη 

1839- 1841 ύπ5 άριθμ. 373. — Περί τών έπενεχθεισών μεταρρυθμίσεων 

εΐς τήν διοίκησιν τοΰ όθωμανικοΰ κράτους έν τή έννοίφ τής έξασφαλίσεως 

εΐς πάντας τούς υπηκόους τοΰ σουλτάνου άδιακρίτως θρησκεύματος καί κατα¬ 

γωγής ίσων ατομικών καί πολιτικών δικαιωμάτων μετά τήν έκδοσιν εν έτει 

1839 καί επί σουλτάνου Άβδούλ Μετζίτ τοΰ χάρτου τοΰ Γκιούλ-Χανέ 

ύπ’ άριθμ. 388, 389, 391, 393, 395, 402, 405, 406. — Περί τοΰ κριμαϊκού 

πολέμου τών ετών 1853- 1856 καί τοΰ έκδοθέντος μετά τον τερματισμόν 

αύτοΰ τή εΐσηγήσει καί τή έπιβολή τής Αγγλίας καί τής Γαλλίας, συμμάχων 

τής Τουρκίας, τοΰ Χάτι - Χουμαγιούν τής 18 Φεβρουάριου 1856 εις συμπλη- 

ρωσιν τοΰ Γκιούλ-Χανέ τοΰ έτους 1839, ύπ3 άριθμ. 403, 404, 407, 408, 

412, 413. 

Εΐς τήν δευτέραν κατηγορίαν ανήκουν έγγραφα: Περί τών παρεχομένων 

δικαιωμάτα)ν ή προνομίων εΐς τούς μητροπολίτας τοΰ οικουμενικού θρόνου 

διά τών εκδιδομένων βερατιων επί τή εκλογή, τή χειροτονία καί τφ διορι¬ 

σμέ αυτών ύπ’ άριθμ. 46, 302. — Περί τής παρεχομένης προστασίας υπό 

τών οθωμανικών αρχών εΐς τον Πατριάρχην καί τούς μητροπολίτας τοΰ 

οικουμενικού θρόνου εναντίον τής έπεμβάσεως τρίτων πρός έκτέλεσιν τών 

ποιμαντορικών καθήκοντος των καί τών άνηκόντων εΐς αυτούς δικαιωμάτων 

πολιτικής φΰσεως καί ιδίως ως πρός τήν έκδίκασιν άστικών υποθέσεων τών 

χριστιανών συνδεόμενων μετά τοΰ θρησκευτικού βίου, γάμο3ν, διαζυγίων, 

κληρονομιών, διορισμού επιτρόπων ή κηδεμόνων άνηλίκων κλπ., πρός είσ- 

πραξιν τών άνηκόντων εις αυτούς δοσιμάτων, φόρων καί τελών έκ γάμων, 
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πανηγυρεων κλπ. και προς έξασφάλισιν υπέρ της Εκκλησίας των δωρεών 

ευσεβών χριστιανών καί τής ακινήτου καί τής κινητής περιουσίας τών άγα¬ 

μων κληρικών ύπ5 άριθμ. 23, 26, 43, 55, 82, 125, 136, 170, 302, 377, 

378, Περί τής άπαιτουμένης άδείας τών οθωμανικών αρχών προς άνακαί- 

νισιν, επισκευήν, ή επέκτασιν χριστιανικών ναών καί περί τής κατεδαφίσεως 

τών όίνευ αδείας άνεγειρομένων νέων ναών ή νέων κτισμάτων κατ’ επέκτασιν 

υπαρχόντων κατόπιν άποφάσεως τών τουρκικών ίεροδικαστηρίων ύπ9 άριθμ. 

54, 73, 74, 113, 145, 161, 246. — Περί τής άπαιτουμένης διαδικασίας ενώ¬ 

πιον τών τουρκικών ίεροδικαστηρίων προς αγοράν ή πρός άπελευθέρωσιν 

δουλών, προς αποδοχήν τής μωαμεθανικής θρησκείας υπό χριστιανών, πρός 

διαλυσιν του γάμου χριστιανών συζυγών, έφ’ δσον δεν έχουν καταφΰγει εις 

τά επισκοπικά δικαστήρια, πρός άναγνώρισιν του δικαιώματος τής ανατρο¬ 

φής τών εκ μεικτών γόμων γεννηθέντων τέκνων, πρός σύναψιν γόμων χρι¬ 

στιανών ανευ εκκλησιαστικής ιεροτελεστίας, πρός κληρονομιάν τής κινητής 

καί τής ακινήτου περιουσίας τών έξισλαμισθέντων χριστιανών ύπ’ άριθμ. 1, 

3, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 87, 90, 156, 226, 249, 265, 297, 299, 325, 340, 

359, 365, 366, 368, 371, 379, 380, 390, 392. — Περί τής άπαιτουμένης δια¬ 

δικασίας προς έκδίκασιν ενώπιον τών τουρκικών ίεροδικαστηρίων τών ποινι¬ 

κών υποθέσεων χριστιανών καί μωαμεθανών ύπ9 άριθμ. 5, 6, 7 καί 60.— 

Περί του τρόπου τής είσπράξεως του κεφαλικοΰ φόρου, του ποσοΰ, εις δ 

άνήρχετο ουτος, καί τών διαπραττομένων καταχρήσεων κατά τήν εΐσπραξιν 

αΰτοΰ ύπ’ άριθμ. 48, 123, 227, 400. — Περί του τρόπου τής επιλογής νέων, 

χριστιανών καί μωαμεθανών, Αλβανών καί Βοσνίων, πρός ένίσχυσιν τών 

γενιτσαρικών ταγμάτων ύπ’ άριθμ. 4, 49. — Περί τού τρόπου τής στρατο¬ 

λογίας τών εγγεγραμμένων εις τούς καταλόγους τών γενιτσάρων τού οθωμα¬ 

νικού κράτους, μαχίμων καί απομάχων έν περιπτώσει εξωτερικού πολέμου ή 

εσωτερικών άνωμαλιών καί περί τών έπιβαλλομένων ποινών εις τούς άρνου- 

μένους νά προσέλθουν εγκαίρως εις τάς τάξεις των ύπ9 άριθμ. 9, 21, 78.— 

Περί τού τροπου τής παραχωρήσεως τιμαρίων εκ τών ύποδημοσίων ή άφθάρ- 

των γαιών, μετά τών οποίων συνεδέετο καί ή στρατολογία έν τή οθωμανική 

αυτοκρατορίςι, ένεκα τού θανάτου τών κατόχων αυτών σπαχήδων, ή ζαϊμών 

καί περί τής άφαιρέσεως τών τιμαρίων άπό τών κατόχων των ένεκα λιποτα¬ 

ξίας η ανεπαρκούς έκπληρώσεως τών στρατιοοτικών ύποχρεώσεών των έν 

καιρφ πολέμου ύπ άριθμ. 114, 116, 211, 269.— Περί τού τρόπου τής 

στρατολογίας τών ύπό τών κατόχων ύποδημοσίων ή άφθάρτων γαιών σπα- 

χηδων, ή ζαϊμών παρεχομένιον στρατιωτών έν περιπτώσει εξωτερικού πολέ¬ 

μου ή εσωτερικών άνωμαλιών ύπ’ άριθμ. 9, 21, 78. — Περί τής προστα¬ 

σίας τών χριστιανών επίμορτων γεωργών εναντίον τών αυθαιρεσιών τών 

ιδιοκτητών γαιών κατά πλήρη καί τελείαν κυριότητα καί τών επί τόπου άντι- 

προσώπων αυτών ή σουμπάσηδων, ώς καί τών επιτρόπων, μουτεβελήδων, 
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τών βακουφικών κτημάτων ύπ’ άριθμ. 163, 376. — Περί τής διαρπαγής ή 

τής καταπατήσεως ακινήτων περιουσιών άνηκουσών εις "Ελληνας ύπό ισχυ¬ 

ρών Τούρκων ύπ’ άριθμ. 24.— Περί τής καταδιώξεως τών χριστιανών κλε¬ 

φτών καί περί διορισμού έκ τών χριστιανών πρός φύλαξιν τών κλεισωρειών 

κατά περιφερείας, τών άλλως λεγομένων άρματολών, ύπ’ άριθμ. 92, 139, 

140, 141, 142, 148, 155, 169, 179, 182, 197, 375. 

Ν. ΒΛΑΧΟΣ 

V ν αηζ Ό ο I ρ βτ, ϋβν ΟνΐββΗΪΒοΗβ ΒατΙαατη-Βοιηαη, βίη \¥βν1ι ά$8 

Η. Μιαηηββ νοη Όαηιαζίίοζ. «δίιιάίβ ΡαΙΗζΒοα βί Βρζαηίίηα» 1, 

1953, οελ. VIII+104. 

Εις τήν νέαν αυτήν εργασίαν του ό διαπρεπής Βυζαντινολόγος τού 

Μονάχου κ. Ρ. Όδ1§6Γ επιχειρεί συστηματικήν επανεξέτασιν καί λΰσιν τού 

περίπλοκου προβλήματος περί τού συγγραφέως τού αγιολογικού «μυθιστορή¬ 

ματος» τού Βαρλαάμ καί Ίωάσαφ. Εις τήν εισαγωγήν (σελ. 1-2) παρου¬ 

σιάζει τό πρόβλημα. Εις τό πρώτον κεφάλαιον (σελ. 3-38) εκθέτει διά 

μακρών καί άντικρούει τήν άποψιν τού ΡοεΙθΓδ, δτι συγγραφεύς τού έργου 

είναι ό μοναχός Ευθύμιος (υιός τού ίδρυτού τής μονής τών Ίβήρων καί 

ηγούμενος αυτής μετά τον θάνατον τού πατρός του) ο όποιος έχρησιμοποίησε 

γεωργιανόν κείμενον άναγόμενον είς αραβικήν μετάφρασιν τού ινδικού πρω¬ 

τοτύπου. Εΐς τό δεύτερον κεφάλαιον (σελ. 38-61) εκθέτει καί άντικρούει 

τήν άποψιν τού Ζοΐ6π1>εΓ§·, δτι συγγραφεύς τού έργου είναι είς άλλος άγνω¬ 

στος μοναχός Ιωάννης τής μονής Σάβα, ό οποίος συνέθεσε τό έργον κατά 

τό πρώτον ήμισυ τής έβδομης έκατονταετηρίδος. Εις τό τρίτον κεφάλαιον 

(σελ. 61 - 69), καί μετά τήν άντίκρουσιν, εις τά δύο προηγούμενα κεφάλαια, 

τών απόψεων τού Ρεεϋετδ καί Ζοίεη6θΓ§·, εκθέτει διά μακρών τά ύπέρ τού 

Ίωάννου τού Δαμασκηνού συνηγορούντα επιχειρήματα. Είς τό τέταρτον καί 

τελευταΐον (σελ. 69 — 104) παραθέτει πίνακα παραλλήλων έκ τού μυθιστορή¬ 

ματος καί εξ άλλων έργων τού Δαμασκηνού χωρίων, τά όποια πείθουν, δτι 
συγγραφεύς είναι είς καί ό αυτός. 

Ή μέθοδος τού Πο1§·θγ είναι ή γνωστή καί έκ τής κλασσικής φιλολο- 

γίας χρησιμοποίησις, άφ’ ενός μέν τής μαρτυρίας τής χειρογράφου παραδό- 

σεως, άφ’ ετέρου δέ τής ταυτότητος τού ύφους καί τών ιδεών μεταξύ τών 

άναντιλέκτως έργων τού Δαμασκηνού καί τού τεθέντος ύπό άμφισβήτησιν 

αγιολογικού μυθιστορήματος. 'Ο ΌοΙ^ογ, δπως θά άνέμενε άλλωστε ό άνα- 

γνώστης τής μελέτης του, έξαντλεΐ πλήριος τό υλικόν του καί παρουσιάζει 
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μίαν εργασίαν υποδειγματικήν και ώς προς την έχτασιν του χρησιμοποιη- 

θέντος ύλικοΰ και ως προς την μέθοδον. 

Παρά τον πλούτον δμως των επιχειρημάτων, παρά την στερεότητα τής 

μεθόδου καί παρά την μεγάλην πείραν του ϋδΙβΌΓ, δεν νομίζω δτι επιφυ¬ 

λάξεις τινές, άφορώσαι εις την λύσιν τοΰ προβλήματος, είναι αδικαιολόγητοι. 

Όλόκληρον τό τέταρτον κεφάλαιον, τό οποίον περιέχει τά παράλληλα χωρία 

μεταξύ τοΰ Βαρλαάμ και των άλλων έργων τοΰ Δαμασκηνού, δεν ενέχει 

μεγάλην αποδεικτικήν αξίαν, διότι αί εκ των γνησίων έργων τοΰ Δαμασκηνοΰ 

λαμβανόμεναι φράσεις δεν φαίνεται δτι άποτελοΰν εΐδικώς εκφραστικούς 

τρόπους τοΰ Δαμασκηνοΰ ή προσωπικάς του ιδέας. Πρόκειται, νομίζω, περί 

φράσεων αί όποίαι, πολλώ άπέχουσαι από τοΰ νά ανήκουν μόνον εις τό 

εργον περί Βαρλαάμ καί εις τά γνησίως έργα τοΰ Δαμασκηνοΰ, είναι δυνατόν 

νά άνευρεθώσιν καί εις π?ιείστους άλλους συγγραφείς τής Ελληνικής παρα- 

δόσεως. Εις τήν άπόδειξιν περί τοΰ Δημοσθένους ώς συγγραφέως τοΰ Επι¬ 

ταφίου ό Ιωάννης Συκουτρής είχεν επιζητήσει νά άνευρη εις τον Επιτάφιον 

εκφραστικούς τρόπους ανήκοντας άποκλειστικώς καί μόνον εις τον Δημοσθέ- 

νην. Ό προσωπικός αυτός χαρακτήρ ελλείπει, νομίζω, από τον μακρόν κατά¬ 

λογον παραλλήλων χωρίων τον όποιον παραθέτει ό Πδ1§6Γ. Επίσης δεν 

νομίζω δτι ερμηνεύεται δεόντως ή εναντίον τής άπόψεως δτι συγγραφεύς 

τοΰ έργου είναι "Ιωάννης ό Δαμασκηνός μαρτυρία τοΰ μεγαλυτέρου τμήματος 

των κωδίκων τής παραδόσεως, μεταξύ των οποίων είναι καί ό πολύτιμος 

κώδιξ Ματοίαπαδ VII, 26. Ή υπό χρονολογικώς νεωτέρων κωδίκων άπό- 

δοσις τοΰ έργου εις "Ιωάννην τον Δαμασκηνόν είναι ευεξήγητος, διότι δεν 

είναι άσύνηθες εις τήν μεσαιωνικήν ελληνικήν γραμματείαν έργα αγνώστων 

άλλως ή και ήσσονος σημασίας συγγραφέων νά άποδίδωνται εΐς ονόματα 

κύρους. Άντιθέτως, παράδοξον είναι νά άποδοθή καί μάλιστα μετά τόσον 

ενδιαφερουσών πληροφοριών, έργον γνωστοΰ συγγραφέως εις άλλον, τό 

δνομα τοΰ οποίου δεν φέρεται εΐς οΰδέν άλλο εργον τής ελληνικής γραμμα¬ 

τείας. Παλαιότερον (1933 καί πάλιν 1943) ό ΌδΙ^ετ είχε δεχθή τάς υπέρ 

τοΰ Ευθυμίου ώς συγγραφέως (ή μάλλον ώς διασκευαστοΰ τοΰ Γεωργιανοΰ 

προτύπου) απόψεις τοΰ αειμνήστου Ρεείετδ (Απαΐεοΐα ΒοΙΙ^ηδί^ηβ). Τά 

επιχειρήματα τά όποια παρουσιάζει τώρα εναντίον τής άπόψεως αυτής ενέ¬ 

χουν άναμφιβόλως πειστικότητα, θά εδίσταζον δμως νά δεχθώ δτι άποδει- 

κνύουν όριστικώς ώς συγγραφέα τον "Ιωάννην τον Δαμασκηνόν. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΑΣ 
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Ηατνανά 81ανίΰ 8ίηάίβ8, II, 1954, σελίδες 390. 

Ό δεύτερος αυτός τόμος τοΰ ετησίου περιοδικοΰ δημοσιεύματος τοΰ 

Ινστιτούτου σλαβικών σπουδών τοΰ Πανεπιστημίου ΗοΓναπΙ είναι ενδει¬ 

κτικός τής μεγάλης ακμής τών σλαβικών σπουδών εν "Αμερική. *Η σοβιε¬ 

τική έπανάστασις καί ή ολίγον προ τής έκρήξεως τοΰ δευτέρου παγκοσμίου 

πολέμου διαμορφωθεΐσα πολιτική άνωμαλία εις τήν Κεντρικήν Ευρώπην 

ήνάγκασαν πλήθος Σλάβων καί σλαβογόνων νά καταφύγουν εις τά φιλόξενα 

επιστημονικά κέντρα τής "Αμερικής, δπου εΰρον άπεριορίστους δυνατότητας 

διά τάς ερεύνας των. "Επί πλέον δέ τών λόγων τούτοιν, εΐς τήν άκμήν τών 

σλαβικών σπουδών ε’ις τήν "Αμερικήν συνετέλεσεν επίσης κατά πολύ καί ή 

έντασις τών σχέσεων μεταξύ τών Ηνωμένων Πολιτειών καί τής σοβιετικής 

Ρωσσίας, έντασις ή οποία ήνάγκασε τάς διπλωματικός υπηρεσίας τής "Αμε¬ 

ρικής, αλλά καί γενικώτερον τήν δημοσίαν γνώμην, νά ένδιαφερθή περισσό¬ 

τερον διά τήν ιστορίαν καί τάς παραδόσεις δχι μόνον τής Ριοσσίας άλλα καί 

όλων τών άμέσοις ή εμμέσως εξαρτιομένων ύπ" αυτής Σλαβικών λαών. ΟΙ 

Σλάβοι καί Σλαβολόγοι τής "Αμερικής τονίζουν συνεχώς δτι διά νά κατα- 

νοηθή ή σημερινή πολιτική τής σοβιετικής Ροοσσίας είναι ανάγκη νά έχη 

κατανοηθή προηγουμένως ή βυζαντινή καί ταταρική της παράδοσις, ή όποια 

άκόμη καί τώρα διαμορφώνει έν πολλοίς τήν ζωήν καί τήν σκέψιν εις τήν 
Ρωσσίαν. 

Ό νέος τόμος τών «ΗοΓνατά δίμνίο δΙαάί65» είναι άφιερωμένος είς 

τον διαπρεπή Τσέχον καδολικόν ιερέα, άλλοτε καθηγητήν τής Θεολογικής 

Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου τής Πράγας καί τώρα τοΰ "Ινστιτούτου ϋιιΐΏ- 

ί>3Γ(;οη 03^5 τοΰ ΗαΓνοπΙ, Ρπιποίδ Όνοπιίΐζ, τον γνιοστότατον μελετητήν 

τοΰ βίου τών Κωνσταντίνου καί Μεθοδίου καί τών σχέσεων τοΰ Φωτίου 

μετά τής Καθολικής "Εκκλησίας. Ή άφιέριυσις έγένετο από φίλους καί μαθη- 

τάς του επί τή εξηκοστή έπετείφ τών γενεθλίοον του. "Ο τόμος περιέχει τά 

άκόλουθα δημοσιεύματα, δλα εΐς γλώσσαν αγγλικήν : 1) Πολιτική θεωρία 

εις τους βίους τών Σλάβων άγιων Κωνσταντίνον και Μεθοδίου, υπό τοΰ 

δ Μΐΐίοη Απ38ΐά1 2) Ησσονες εγχώριοι πηγα'ι διά τάς άρχάς τής Ιστορίας 

τής Σλαβικής εκκλησίας, υπό Κ. Ιαοοβδοη. 3) 3Από τό ΎβΙβΗναά εις τό 

ΟΙονηΟΜβ, υπό Ο. ΟάΙοζίΙΠί. 4) Εισαγωγή εις τήν Ιστορίαν τής παλαιας 

Ρωσσικής λογοτεχνίας, υπό Ν. Τηΐ1}6ί:ζ1ίθγ. 5) Περί τον ζητήματος τών 

«ειδών» είς τήν παλαιάν Ρωσσικήν λογοτεχνίαν, υπό Ό. ΟίζενδΙ^Υ. 6) Θεός 

και ή «Οικογένεια ηγεμόνων» προεδρευομένη ϋπό τοΰ Βυζαντινόν αντοκρά- 

τορος, υπό Α. 0Γ&1)αι\ 7) 'Ο Τσάρος Στέφανος Δουσάν και τό αΑγιον "Όρος, 

υπό τοΰ Γ. Σούλη 8) Μία παραμεληθεΐσα Βυζαντινή πηγή <5ίά τήν Μοσκο- 

βιτικήν πολιτικήν ’Ιδεολογίαν, υπό I. δενοεηΐίο. 9) Παλαιαϊ διεθνείς προσ- 

ΕΠΕΤΗΡΙ2 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ; ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΐΠΟΥΛΩΝ νΕτ®ί ΚΔ' 

: 
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βλητικαϊ και εγκωμιαστικοί εκφράσεις, υπό 8- Κοί. 10) Περί τον Θεοφά- 

νονς Προκόποβιτς ώς συγγραφέα)ς και Ιεροκήρνκος κατά την Κιεβικήν τον 

εποχήν, υπό I. 8θΓβθ1ι. 11) Αι άρχαΐ τής σύγχρονον Τσεχικής λογοτεχνίας, 

υπό Μ. δοιιο&ονα. 12) ΟΙ γραμματικοί ερίζουν. 'Η σημασία τής εκφρά- 

σεως ΑΙβί&αηάΗρΗ} 8ίθΙρ του Πονσκιν, υπό \¥. Ι,οάηίοΐα. 13) Ό /7ου- 

σκιν και οι «Δειπνοσοφισταί», υπό Κ. Βιιγ§ί. 14) Νόρβιντ και Πονσκιν, 

υπό IV. \\76ΐηίΓ3ΐι1). 15) Ή Αμερική εις την ζωήν κα'ι το εργον τον Τοί¬ 

χον ποιητού I. Σλάντεκ, υπό Κ.. δίππη. 16) Περί τον ύφους ενός Λεσκο- 

βιανοϋ 8&αζ, υπό Η. Μο 1,03 η. 17) 8ίβρΗαη Ζβΐ'οηΐδΜ, υπό I· Ι,εοΐιοπ. 

18) Σύγχρονος Τσεχική κριτική και φιλολογική επιστήμη, υπό Κ. \¥€ΐ1ο1ί. 

19) Λαϊκή Θρησκεία εις τους ’ Ορθοδόξους τής Ανατολικής Γιονκοσλαβίας, 

υπό Μ. Ρϊΐίρονίδ. 20) Σημειώσεις περί τού Διγενή Άκριτα και τής Σερ¬ 

βοκροατικής επικής ποιήσεως, υπό Α. Ποτά. Τά δημοσιεύματα συμπλη- 

ρούνται εις μέν την αρχήν τού τόμου διά βιογραφίας του ϋνοτηΐΐί υπό τού 

Ό. ΟβοΙοηδΙίΥ εις δέ τό τέλος αυτού διά τού καταλόγου δημοσιευμάτων 

τού τιμωμένου συγγραφέως. 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΑΣ 

ΟοΒίαηίίηο Ρον/ϊνορβηϋο Όβ ΙΗβΜαϋύηβ. ΙηΙνοάιιζΐοηβ - Τβδίο οηίίβο- 

Οοιηηιβηίο α βήτα άί Α. ΡβΗη§ί, εν τή συλλογή 8ΐηάί β Τβδίΐ, τόμ. 

160, Βατικανόν, 1952. Σελ. XV-210. 

Τό εργον τού Κωνσταντίνου τού Πορφυρογέννητου έτυχε κατά τά τελευ¬ 

ταία ετη ιδιαιτέρας προσοχής. Μετά την έκδοσιν πρώτου βιβλίου τού Περί 

βασιλείου τάξεως υπό τού Α. νο££ 1 και τού Προς τον ίδιον υιόν Ρωμανόν 

υπό των Ογ. ΜοτανοδΠζ κα'ι Κ. ΙεηΗπδ, δ Α. Ρετίιΐδί παρέχει εν τφ υπό 

τον παρατεθέντα τίτλον τόμο.) κριτικήν έκδοσιν τού Περ'ι των θεμάτων συγ- 

γραμματίου, ή, ώς τούτο φέρεται έν τή χειρογράφφ παραδόσει, τού «Φιλοπο- 

νήματος Κωνσταντίνου βασιλέως υιού Λέοντος περί των θεμάτων των άνη- 

κόντων τή βασιλείς των Ρωμαίων». 

Πλήν τού βραχέος προλόγου και τής βιβλιογραφίας πηγών καί βοηθη¬ 

μάτων, τό βιβλίον τού κ. ΡετΙιΐδί περιλαμβάνει τρία μέρη : τήν Εισαγωγήν, 

τό κείμενον καί τό ερμηνευτικόν υπόμνημα. Ακολουθούν δ πίναξ ονομάτων 

1 Πρβλ. Φ. Κουκουλ έ, Διορθωτικά καί ερμηνευτικά είς τήν Έκθεσιν της 
βασιλείου τάξεως Κωνσταντίνου τοϋ Πορφυρογέννητου και τό Κλητορολόγιον τοΰ 
ΦιλοΦέου, Έπετ. Εταιρείας Βυζ. Σπουδών, τόμ. 19 (1949), σελ. 75 κέ. 
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καί πραγμάτων, πίναξ λέξεων τού μεταγενεστέρου Ελληνισμού, γραμματικοί 

παρατηρήσεις, αναγραφή των πηγών. Είς τον τόμον είναι προσηρτημένος 

χάρτης τών θεμάτων τού Βυζαντινού Κράτους κατά τήν δεκάτην εκατονταε¬ 

τηρίδα μετά τών πόλεων, αΐτινες μνημονεύονται έν τφ Περί θεμάτων έργφ. 

Ή μακρά Εισαγωγή (σελ. 1-55) άφιερούται είς τήν παράδοσιν καί 

τήν σύνθεσιν τού έργου, εις τάς σχέσεις αυτού μετά τών άλλων συγγραμμά¬ 

των τού αύτοκράτορος, ίδιοι μετά τού Βίου τού Βασιλείου τού Α' καί τού 

Προς τον ίδιον υιόν Ρωμανόν, είς τάς άρχάς, τάς δποίας δ εκδότης ήκολού- 

θησεν έν τή προκειμένη εκδόσει, είς τάς παλαιοτέρας εκδόσεις. 

Τό κείμενον τού συγγραμματίου καταλαμβάνει τάς σελίδας 59 100. 

Διαιρείται είς δύο βιβλία, ών τό πρώτον άναφέρεται είς τά θέματα τής Ανα¬ 

τολής, τό δέ δεύτερον εις τά θέματα τής Δύσεως. Έν τφ ύποσελιδίφ κρι- 

τικφ ύπομνήματι δ εκδότης παρέχει τάς γραφάς τών κωδίκων καί τών παλαιο- 

τέρων εκδόσεων, ιδιαιτέρως δέ παραπέμπει είς τάς πηγάς ή είς τά κείμενα, 

είς τά όποια εμμέσως ή αμέσως άναφέρεται δ συγγραφεύς. 

Τό ερμηνευτικόν υπόμνημα (σελ. 1 -183) δεν περιορίζεται είς τήν στε¬ 

νήν πραγματικήν ερμηνείαν τού κειμένου, άλλ’ άπτεται γενικωτέρων προβλη¬ 

μάτων, άφορώντων είς τον θεσμόν τών θεμάτων καί είς τήν ιστορίαν τών 

θεμάτων καθ’ έκαστα. Τού υπομνήματος προτάσσεται βραχύ κεφάλαιον περί 

τής γενέσεως καί τής προελεύσεως τού θεματικού θεσμού. Ακολούθως, κατά 

τήν τάξιν τής αναγραφής τού Πορφυρογέννητου, δ εκδότης ερευνά τά κατά 

τήν ιστορίαν έκάστης διοικητικής περιφερείας. Προτάσσει γενικήν άνασκό- 

πησιν, έν τή όποια γίνεται λόγος περί τού ονόματος, περί τών χρόνων, 

καθ’ ούς μαρτυρεΐται τό πρώτον τό θέμα, περί τών ορίων, περί τών διοικη¬ 

τών καί τών πρωτευουσών τών περιοχών. Ακολουθούν αί σημειώσεις είς τό 

κείμενον, διά τών όποιων διευκρινούνται επί μέρους σημεία, άναφερόμενα 

εις θεσμούς, είς γεωγραφικά καί έθνικά ονόματα, είς λέξεις κλπ. 

Έκ τής βραχείας ταύτης άναλύσεως διαφαίνεται τό πολλαπλούν ένδια- 

φέρον, τό όποιον παρουσιάζει τό δημοσίευμα τού κ. ΡοτΙαδί. Έν πρώτοις, 

εύπρόσδεκτος είναι ή κριτική έκδοσις τού κειμένου μετά τών άλλων συμβο¬ 

λών, τών άφορωσών είς τήν χειρόγραφον παράδοσιν καί τάς πηγάς. Τό Περί 

θεμάτων συγγραμμάτιον υστερεί βεβαίως κατά πολύ τών άλλων έργων τού 

Πορφυρογεννήτου, είναι δμως παρά ταύτα χρήσιμον ώς ιστορική πηγή, οσά¬ 

κις δ συγγραφεύς, άπέχων τής άκαίρου καί αμφιβόλου αξίας αρχαιολογίας, 

άσχολείται περί τά προβλήματα τού παρόντος. Διά τούτο ή νέα έκδοσις πλη¬ 

ροί άναμφισβητήτως αισθητόν κενόν. 

'Ως δμως έλέχθη ανωτέρω, δ κ. Ρετίιΐδί δεν ήρκέσθη είς τό εργον τού 

έκδοτου, άλλ* ήθέλησε νό προσδώση είς τό δημοσίευμά του γενικώτερον χα¬ 

ρακτήρα. Όρμώμενος έκ τών πληροφοριών τού Πορφυρογεννήτου καί κι¬ 

νούμενος εντός τών πλαισίων τού συγγραμματίου, έπραγματεύθη εύρύτερον 
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τά κατά την διοικητικήν διαίρεσιν και την επαρχιακήν όργάνωσιν τής Αυ¬ 

τοκρατορίας. Χωρίς νά εξαντλή τά πολύπλοκα προβλήματα, τά οποία συν¬ 

δέονται προς τήν θεματικήν διοίκησιν, χωρίς νά εκμεταλλεύεται συστηματι- 

κώς υλικόν χρησιμώτατον διά τήν προσαιπογραφίαν των επαρχιακών αρχόν¬ 

των, ό συγγραφεύς παρέχει εργον καί από τής άπόψεως ταυτης χρήσιμον, 

άνακαινίζων έν πολλοΐς τήν ιστορίαν των επί μέρους θεμάτων μέχρι του 
δέκατου αιώνος. 

Θά ή δυνατό τις νά έπιφέρη παρατηρήσεις τινάς εις τά καθ’ έκαστα, 

επιφυλασσόμεθα δέ νά επανέλθω μεν αλλαχού εις τινα σημεία χρήζοντα συμ- 

πληρώσεως ή διευκρινήσεως Περιοριζόμενοι ενταύθα εις τά γενικώτερα 

προβλήματα, παρατηρούμεν δτι ό συγγραφεύς μετά τίνος στενότητος καί ούχί 

πάντοτε εύστόχως αποδίδει τάς ιστορικός συνθήκας, ύφ3 * άς έγεννήθη καί 

ανεπτύχθη ό θεσμός των θεμάτων. Οΰτω, τά κατά τήν γένεσιν τής νέας 

επαρχιακής διοικήσεως έρευνώνται αύτοτελώς καί ούχί έν συναρτήσει προς τάς 

μεγάλας μεταρρυθμίσεις, αί όποΐαι άνεκαίνισαν τον κρατικόν σκελετόν τού 

Βυζαντινού Κράτους κατά τον έβδομον αιώνα- Ούχί έπιτυχώς ήρμηνεύθησαν 

καθ5 ημάς καί τά άφορώντα εις τήν ϊδρυσιν εύρωπαϊκών τινων θεμάτων. 

Άναγινώσκοντες τά σχετικά υπομνήματα (βλ. ιδίως σελ. 174), έ'χομεν τήν 

έντύπωσιν δτι τό κεφαλαιώδες στρατιωτικόν καί πολιτικόν αίτημα, τό όποιον 

επέβαλε τήν όργάνωσιν τών δυτικών εδαφών, ύπήρξεν ή σλαβική απειλή. 

Πιστευομεν τουναντίον δτι τά πλεΐστα τών δυτικών θεμάτων ίδρύθησαν διά 

νά άντιμετωπισθή κυρίως ή μεγάλη αραβική έπίθεσις εις τήν Μεσόγειον καί 

διά νά ύποστηριχθή ή ιταλική πολιτικ1 ή 2. Εις τήν άναχαίτισιν τών σλαβι¬ 

κών επιθέσεων καί τήν άπορρόφησιν τών ξένων τούτων πληθυσμών άπέβλε- 

πον άλλα διοικητικά μέτρα, μικροτέρας σημασίας, ώς ή ϊδρυσις αρχοντιών 

εντός τών εύρυτέρων πλαισίων τής θεματικής όργανώσεως. =Απίθανον εύρί- 

σκομεν τήν μετά πο?,λής άλλωστε έπιψυλακτικότητος διατυπωθεΐσαν γνώμην 

(σελ. 168), δτι τό θέμα Θεσσαλονίκης ίδρΰθη έν συναφείφ προς τήν άνα- 

διοργάνωσιν τών δυτικών επαρχιών μετά τήν εκστρατείαν τού Ιουστινιανού 
τού Β' τού έτους 689 \ 

1 Πρβλ. παρατηρήσεις τινάς έν τη ήμετέρα μελέτη : 1,6 Ηιέηιε άε ΟέρΠαΙοπΐε 
εί 13 άείεπεε άε ΓΟεείάεηί:, έν Ι/Ηεΐΐέηϊδίπε ΟοηίεηιροΓπϊη, 1954, σελ. 303 κέ. 

2 Πρβλ. Αύτόθι, σελ. 310 κέ. 

3 Πρβλ. καί τήν μελέτην τοΰ Στ. Κυριακίδου, Θεσσαλονίκια Μελετήματα, 

(Θεσσαλονίκη, 1939), σελ. 18 κέ. Νέον υλικόν διά τήν Ιστορίαν τοΰ θέματος Θεσσα¬ 

λονίκης προσήγαγεν 6 καθ. Ρ γ. ϋόΐςει-, Αυε άεη 3ε1ΐίΐί:ζ1«ιηιιιιεπι άεε Ηείΐί- 

£εη Βετ^εε, Μονάχον, 1948. Ιδιαιτέρας προσοχής άξιον είναι τό μολυβδόβουλλον 
Άγαλλιανοϋ τίνος, σπαθαρίου καί έπαρχου Θεσσαλονίκης, τοΰ ένατου αιώνος : V. 

Ιν 3.11 Γ β Π ί, ΌοειπηεηΙδ <3ε 5ΐ§Π1οσΓ&ρ1ιΐβ. 1,3. Οοΐΐεείίοη Ο. 0Γ§1ιίά3π (Παρί- 

σιοι, 1952), σελ. 128 -129 (άριθμ. 238). 

Βιβλιοκρισία :589 

Ή μακρά εισαγωγή καί τά ιστορικά ύπομνήματα τοΰ κ. ΡοΓίιΐδί άνα- 

κινοΰν καί άλλα κεφαλαιώδη προβλήματα, περί ών είναι ανάγκη νά λεχθούν 

ολίγα τινά. Έννοούμεν κυρίως τό πρόβλημα τής συνθέσεως τού Περί θε¬ 

μάτων έργου καί τό ποόβληαα τής γενέσεως τών θεματικών θεσμών. 

Μελετών τήν χειρόγραφον παράδοσιν καί τάς πηγάς τού έργου, ο έκδο¬ 

της ήχθη εις συμπεράσματα, άνατρέποντα τάς μέχρι σήμερον παραδεδεγμένος 

γνώμας. Δέχεται δηλαδή ό κ. ΡετΙυδί δτι τό πρώτον βιβλίον, ώς διεσώθη 

έν τη διασκευή τού ν3ΐίθ3ΐηΐ5 £Γ30<:«5 1065 τού δέκατου αιώνος, πρέπει 

νά θεωρηθή ώς τό πρωτότυπον ημιτελές εργον, έργον νεανικόν τού Πορφυ- 

ρογεννήτου, συνταχθέν περί τό έτος 933/934. Τό πρώτον τούτο βιβλίον ύπέ- 

στη μεταγενεστέραν επεξεργασίαν καί διετυπώθη εν τη διασκευή τή σορζο- 

« μένη έν τφ Ρππιάηιΐδ £Γ. 854 τού δεκάτου τρίτου αιώνος. Έργον τού 

διασκευαστού είναι καί τό δεύτερον βιβλίον. 'Η δλη επεξεργασία έγένετο 

κατά τό τέλος τού δεκάτου αΙώνος, μετά τό έτος 998, έν τφ πνεύματι τής εγ¬ 

κυκλοπαιδικής κινήσεως, τής οποίας εισηγητής ύπήρξεν αύτός ό Κωνσταντί¬ 

νος ό Ζ\ ’Ίσως διασκευαστής ύπήρξεν ό Τωσήφ Γενέσιος (βλ. κυρίως σελ. 

^ 48). 'Η θεωρία αύτη είναι πολύ τολμηρά καί παρέχει έδαφος εις σοβαράς 

αντιρρήσεις. Τά υπό τού συγγραφέως προσαγόμενα τεκμήρια δεν είναι πει¬ 

στικά Αί μεταξύ τών δύο βιβλίων άντιθέσεις καί διαφοραί οφείλονται εις 

τήν πλημμελή μέθοδον καί τάς μετεωρίας, τών οποίων γέμει τό έργον τού 

Πορφυρογεννήτου, ιδιαίτατα δέ τό νεανικόν τούτο Περί θεμάτων συγγραμ¬ 

μάτων. Διά τούτο δικαίως ό κ. Γεώργιος 05ΐΓ0§:0ΓδΕγ απορρίπτει τά πο¬ 

ρίσματα τού κ. ΡοτΙιΐδί καί δέχεται τήν γνησιότητα τού δευτέρου βιβλίου ι. 

Έν Ιδίψ βραχεί κεφαλαίφ (σελ. 103-111), ό έκδοτης έρευνς: τό έπί- 

μαχον πρόβλημα τής γενέσεως τού θεσμού τών θεμάτων. Όρθώς αποκρούει 

τάς θεωρίας τού δίεΐη καί τού Όδτίζό, καθ’ άς ούτος όφείλει τήν προέλευ- 

σιν εις περσικός ή τουρανικός έπιδράσεις. Κατά τά άλλα, τά έν σελ. 110- 

111 συμπεράσματα αποτελούν άπλάς διαπιστώσεις διά τήν λεπτομερεστέραν 

μελέτην τού προβλήματος. Λύτη πρέπει καθ’ ημάς νά στηριχθή επί τών 

ακολούθων θεμελιωδών αρχών : δτι ό θεσμός τών θεμάτων δεν έφηρμόσθη 

κατ’ ακολουθίαν λελογισμένης καί έκ τών προτέρων καθωρισμένης μεταρρυ- 

θμιστικής πολιτικής, άλλ3 υπό τήν πίεσιν τών αναγκών τής άμύνης καί οΐονεί 

συμπτωματικώς' δτι τό πρόβλημα δεν πρεπει να εξετάζεται κεχωρισμενως, 

άλλ’ εν συναφεία προς τάς κρατικός καί διοικητικός μεταμορφώσεις τού 

εβδόμου αιώνος- δτι έν τή μελέτη τών πραγμάτα>ν πρέπει νά ληψθούν κυρίως 

ύπ’ ΰψιν οί θεσμοί καί αί μέθοδοι τών υστέρων ρωμαϊκών χρόνων έν συν* 

1 Ο. Ο δ ί γ ο 8 ο γ 5 ί γ, 8πγ 1& άιιίε άε 1& εοηιροεΐίίοπ άιι ΙΑντε άεε ίΐιε- 

ιηεε εΐ ητιγ Γεροςιιε άε 1& εοηείϊΐαΐίοη άεε ρΓθτηϊεΓδ Ηιέηιεε (ΓΑεΐε Μΐπεπτε, 

έν ΒγζαπΙϊοη, τόμ. 23 (1953 - 1954), σελ. 31 κέ. 
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δυασμφ μετά των έπιβιώσείϋν της ελληνιστικής εποχής. Υπάρχει δμως εις 

τά πορίσματα τοΰ κ. Ρβτϋιΐδί εν σημεΐον, τό οποίον δικαίως προεκάλεσε 

συζητήσεις : τό σημεΐον, τό άναφερόμενον εις τούς χρόνους, καθ’ οΰς εμφα¬ 

νίζεται τό πρώτον ή θεματική διοίκησις. 

Είναι γνωστόν δτι ή γένεσις τοΰ θεσμού των θεμάτων ανάγεται συνή¬ 

θως εις τούς χρόνους τοΰ Ηρακλείου και των διαδόχων του. Κατά τον κ. 

ΡοτΙιΐδί, τοΰτο αποτελεί «μΰθον» και δεν είναι δυνατόν νά γίνη μετά 

βεβαιότητος λόγος περί θέματος έν τή σημασίφ τής διοικητικής και στρατιω¬ 

τικής περιφερείας προ των ετών 667/680. Υποστήριξών την άποψιν ταΰτην, 

ό συγγραφεύς άρνεΐται την αποδεικτικήν σημασίαν συγκεκριμένων μαρτυριών 

τοΰ Πασχαλίου Χρονικοΰ, τοΰ Θεοφάνους και αΰτοΰ τοΰ Πορφυρογεννήτου. 

Τό ολον θέμα άπησχόλησε επ’ εσχάτων τήν ιστορικήν ερευνάν. Ό Ν. 

Βαγπε5 δεν αποδίδει σημασίαν εις τάς μαρτυρίας τοΰ Θεοφάνους, διότι 

ούτος κατ’ αναχρονισμόν εχρησιμοποίησεν ορούς τής εποχής του προς δήλω- 

σιν πραγμάτων τοΰ εβδόμου αΐώνος. Γενικοίτερον, ό "Αγγλος ιστορικός 

πιστεύει δτι τά θέματα ιδρΰθησαν κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ αϊώνος τού¬ 

του \ "Αλλος ερευνητής, ό \Υ. Εηδδΐίπ, διατηρών επιφυλάξεις δσον άφορφ 

εις τήν αξίαν τών μαρτυριών τοΰ Θεοφάνους, δέχεται ότι τά θέματα ώργα- 

νώθησαν επί Ηρακλείου μετά τήν νικηφόρον έκβασιν τών περσικών πολέ¬ 

μων 1 2 3. Τέλος, έν τή μνημονευθείση διατριβή, δ Γεώργιος ΟδΙΐΌ£θΓδ1ζγ, 

άποκρούων τάς γνώμας ταύτας, πειράται νά άποκαταστήση τήν αξιοπιστίαν 

τών πηγών καί καταλήγει εις τό συμπέρασμα δτι «αΐ μαρτυρίαι αύται διά 

τής προφανοΰς συμφωνίας των άποδεικνύουν δτι ή συγκρότησις τών πρώτων 

θεμάτων ανάγεται εις τούς χρόνους τοΰ'Ηρακλείου και προηγείται τής νικη¬ 

φόρου εκστρατείας κατά τών Περσών» *. 

Τοΰ θέματος ώς στρατιωτικής μονάδος έχομεν μνείαν εν τφ Στρατηγικά) 

τοΰ Ψευδό-Μαυρίκιου κατά τά τέλη τοΰ έκτου ή τάς άρχάς τοΰ εβδόμου 

αϊώνος, άν και οι έκδόται οβελίζουν τήν λέξιν 4. Ύπό τήν αυτήν σημασίαν 

χρησιμοποιεί ταύτην και ό Θεοφάνης (σελ. 300), άναφερόμενος εις γεγονότα 

τοΰ έτους 611/612. Ό δρος, χρησιμοποιούμενος ίσως προς δήλωσιν ύπο- 

διαιρέσεώς τίνος τοΰ τάγματος, εσήμαινε τά επαρχιακά στρατεύματα έν άντι- 

θέσει προς τά εν τφ κέντρφ εγκατεστημένα. Ακολούθως θέμα ώνομάσθη καί 

1 Ν. Η. Β 3.γ η 6$, Τίιε Εωρετοτ ΗεΓ&οΙΐιΐδ ιιηά ΐΐιβ ΜϊΗΙ&γ^ ΤΗεπιε 
δγείεηι, Εη^ΗδΗ Ηίδίοηοαΐ Κενίε^ν, τόμ. 67 (1952), σελ. 380-381. 

2 \ν. Εηδδΐΐη, ϋετ ΚβϋδΟΓ ΗεΓΕ&Ιείοβ υηά άίε Τ1ιειηεηνεΓί3δ5νιη§·, Βγζ. 
Ζεθδοΐιπίί:, τόμ. 46 (1953), σελ. 362 -368. 

3 Ο. Οδ I γ θ£ ο γ 31ί γ, "Ενθ* άνωτ., σελ. 55. 

4 Πρβλ. Στ. Κυριακίδου, Πώς ή λέξις &έμα έφθασεν εις τήν σημασίαν 
τής στρατιωτικής περιοχής, Κανίσκιον Φαίδωνά Κουκουλέ, Έπετ. Εταιρείας Βυζ. 

Σπουδών, τόμ. 23 (1953), σελ. 393. 
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ή πεοιφέρεια, τής οποίας ή πολίτικη και στρατιωτική διοίκησις περιήλθεν 

εις χειρ ας τοΰ στρατιωτικού άρχοντος τοΰ έδρεύοντος εν αυτή ομωνύμου 

σώματος. Κατ* ακολουθίαν, τό απασχολούν ημάς πρόβλημα εντοπίζεται εις 

τό συγκεκριμένον ερώτημα : πότε διά πρώτην φοράν τό ονομα ενός τών 

στρατιωτικών σωμάτων, τών Άρμενιακών, τών Ανατολικών, τοΰ Οψικιου, 

τών Καραβησιάνων, έλαβεν ειδικήν γεωγραφικήν σημασίαν ; Έκ τών μαρτυ¬ 

ριών τών πηγών ή άναφερομένη εις τάς κατά το έτος 622 προπαρασκευάς 

τοΰ Ήρακ?νείου έχει ϊδιάζουσαν αξίαν. Κατα τον Θεοφάνη (σελ. 303), ο 

αύτοκράτωρ «επί τάς τών θεμάτων χώρας άφικόμενος, συνέλεγε τά στρατό¬ 

πεδα καί πρασετίθει αύτοΐς νέαν στρατείαν». "Ηδη, λοιπόν, τότε τά στρα¬ 

τιωτικά σώματα είχον εγκατασταθή εις ώρισμένας περιοχάς. "Ισως νά μή 

είχεν ακόμη όριστικώς διαμορφωθή ή κατά χώρον διάρθρωσις. Έν συμπε- 

ράσματι, νομίζομεν οτι ήδη προ τής έκβάσεως τών περσικών εκστρατειών 

τοΰ 'Ηρακλείου ήρχισε νά όργανοΰται ή νεα επαρχιακή διοίκησις, προα- 

χθεΐσα διαρκοΰντος τοΰ πολέμου. Είναι πάντως ανάγκη νά τονισθή οτι τό 

πρόβλημα δεν έχει έξαντληθή από άπόψεως άναψηλαφήσεως τών μαρτυριών. 

Λεπτομερής έρευνα τής σημασιολογικής έξελίξεως τοΰ δρου &6μα από τών 

αρχών τοΰ εβδόμου μέχρι τοΰ τέλους τοΰ ογδόου αϊώνος θά άπέβαινεν ίσως 

διδακτική. Έξ άλλου, αναγκαία θά ήτο καί ή αντίστροφος έρευνα, ή οποία θά 

είχεν ώς άντικείμενον τάς επιβιώσεις τών παλαιοτέρων επαρχιακών θεσμών. 

Αί παρατηρήσεις αύται μαρτυρούν περί τοΰ διαφέροντος, τό όποιον 

προεκάλεσεν ή νέα έκδοσις τοΰ Περί θεμάτων τοΰ Πορφυρογεννήτου. Διά 

τής άποκαταστάσεως τοΰ κειμένου καί διά τών παντοίων ερμηνευτικών υπο¬ 

μνημάτων του ό κ. ΡοτΙιΐδί έπετέλεσεν έργον άξιόλογον καί χρήσιμον. 

ΔΙΟΝ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 

11 Μ. Όαιυϊιίη β, Μοάβηι Οτββά Β'οΙΜαΙβδ, βΐιοδβη αηά ΙταηζΙαίβά 
ϋρ —, Οχ[ονά, αί ίΗβ Οατβηάοη Ρτβδδ 1953 ρρ. ΧΧΧνΐΙΙ-\-49ί. 

Τό βιβλίον τοΰτο τοΰ παλαιμάχου ερευνητοΰ τοΰ νεοελληνικού βίου 

καθηγητοΰ Κ. Μ. Όίΐνν1άη5 αποτελεί τήν κυριωτέραν συνθετικήν εργασίαν 

ήτις κατά τάς τελευταίας δεκαετηρίδας εμφανίζεται με αντικείμενου ερευνης 

τά νεοελληνικά παραμύθια. Ένφ εις τό προηγούμενον βιβλιον του (Ροιΐγ- 

ίίνο δίοποδ ίτοιπ ΐΐιο ϋοάοΙίοηεδΘ, 1950 σελ. ΧΙ-}-560) εξέδωκε 45 

ανέκδοτα παραμύθια τής Δωδεκανήσου, κυρίως τής Κώ, τώρα μεταφράζει 

84 ελληνικά προερχόμενα έκ διαφόρων περιοχών και δημοσιευμένα πριν εις 

ελληνικά βιβλία, αυτοτελή ή περιοδικά. 



ρ 
1 

392 Κ. Ροομαίου ! I 

Μ 
■'Ι ί' *■· ( 

Εις έκαστον παραμύθι ό συγγραφεύς προτάσσει της μεταφράσεως ίκανάς 

παρατηρήσεις του καί αναγραφήν των παραλλαγών του. Επίσης συνδέει 

έκαστον παραμύθι πρός τον αντίστοιχον τύπον τον όποιον διεθνώς φέρει 

τούτο εις τούς καταλόγους τών παραμυθιακών θεμάτων τούς συντεθέντας 

υπό τών διακεκριμένων μελετητών Απϋί Α 3, τη 6 καί 8 £ ί 1:1ι ΤΗοηιρ- 

δο η (Μοϋίί- Ιπάθχ ο£ ΕοΙΙς- Γ^ίϋβταΙιίΓΟ, 6 νοίδ). Εις τούς καταλόγους 

εκείνους ήτο μέχρι τοϋδε προφανής ή σχεδόν συστηματική απουσία νεοελλη¬ 

νικών παραμυθιών, όφειλομένη εις τό γεγονός δτι οί μέν ξένοι εθνολόγοι, 

άν μάλιστα δεν συμβαίνη νά είναι κατά τύχην καί κλασσικοί φιλόλογοι, πάν¬ 

τοτε αγνοούν τάς έλ?,ηνικάς εκδόσεις, απροσπέλαστους άλλωστε διά τήν στρυ¬ 

φνήν διαλεκτικήν μορφήν τών περισσοτέρων νεοελληνικών παραμυθιών, οί δε 

Ελληνες λαογράφοι δεν έφρόντισαν μέχρι τούδε νά δημοσιεύσουν περιλήψεις 

παραμυθιών καί συστηματικόν πίνακα άπαντώντων θεμάτων καί επεισοδίων, 

μέ τον όποιον καί τό νεοελληνικόν παραμύθι διεθνώς θά εγίνετο γνωστότε¬ 

ρου καί ή πρωτοτυπία του εις τά επεισόδια καί τον τρόπον πλοκής των θά 

καθίστατο αυταπόδεικτος. Άπό τής άπόψεως λοιπόν ταύτης, τό νέον βιβλίου 

τού Οοννίαηδ ασφαλώς θά συμπλήρωσή έν μέρος τού ύπάρχοντος κενού, 

υπάρχει μάλιστα ελπίς ότι καί θά συντελέση ώστε τά παραμύθια τού βιβλίου 

τούτου νά συμπεριληφθούν εις τήν άπό τού 1950 άποφασισθεΐσαν καί ετοι- 

μαζομένην έν Αμερική έπανέκδοσιν τού χρησιμωτάτου εξάτομου έργου τών 
Αατηε - Τΐιοτηρεοη. 

Άλλ5 ακριβώς άπό τής άπόψεως ταύτης τό βιβλίον τού καθηγητού Όα\ν- 

Ηηδ, καί μέχρις δτου γίνη νέα συστηματική άποδελτίωσίς του, παρουσιάζει 

έν σοβαρόν μειονέκτημα : Πρόκειται διά τον έν τέλει τού βιβλίου πίνακα 

ονομάτων καί πραγμάτων, δστις εκτεινόμενος εις δύο περίπου σελίδας είναι 

απολύτως ανεπαρκής δι εν βιβλιον 491 σελίδων, δπου τά παραμύθια έχουν 

καί πρωτοτυπίαν καί ιδιορρυθμίαν τοιαύτην ώστε πολύ συχνά ν’ αποκλίνουν 

τών γνωστών καί καθιερωμένων τύπων τής συλλογής Αογπο - ΤΙιοΐΉρεοη. 

( Επρεπεν ό πίναξ νά περιλαμβάνη συστηματικώς πάντα τά χαρακτηριστικά 

! επεισόδια, ονόματα, πράγματα, σύμβολα, καθώς καί τήν ποικιλίαν ρόλου τον 

οποίον εκαστοτε έκαστον διαδραματίζει. Ό τρόπος καί ή πληρότης μέ τήν 

■; οποίαν, δια παρόμοια πρόσωπα καί πράγματα καί ρόλους των, έχουν συν- 

τεθή οί θαυμάσιοι πίνακες τού ]. Ο. Ρταζετ εις τό δωδεκάτομον Οοΐάεπ 

Βοα^Η καί τά άλλα, πεντήκοντα περίπου εις αριθμόν τόμων, βιβλία του θά 

ήδύναντο νά είχαν χρησιμεύσει εις τον ΌίΐΥΐΊαηδ ώς πρότυπον. Βεβαίως ή 

σύνταξις τοιούτων πινάκων απαιτεί θυσίας καί χρόνον, άνταποδίδει όμως 
καί επαυξάνει τήν δλην άλλην άξίαν τού βιβλίου. 

Έκ τής έξετάσεως τής βιβλιογραφίας (έν σελ. XII - XIII, καί εις τον 

προλογον έκαστου παραμυθιού), ό άναγνώστης διαπιστώνει μετά τίνος 

έκπλήξεως δτι πασίγνωστα περιοδικά, ώς ή Λαογραφία, τό Άρχείον Πόν- 
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του, τό Άρχείον Θρακικού Θησαυρού, τά Θρακικά κ.ά., δεν άναφέρονται 

μέ τήν συχνότητα πού επιβάλλεται άπό τό εις αυτά ύπάρχον άφθονον υλι¬ 

κόν νεοελληνικών παραμυθιών. Ή τοιαύτη απουσία προκαλεΐ τήν δικαιολο- 

γημένην υποψίαν δτι πιθανώτατα άρκεταί παραλλαγαί τών μεταφραζόμενων / 

84 παραμυθιών διέφυγον τήν προσοχήν τού συγγραφέως. Ευτυχώς έν μικρόν ! 

μέρος τού λάθους τούτου ό Ππννίάηδ επανορθώνει εις τό νεώτερον βιβλίον 

του «Μογο Οτεείί Ροΐΐ^ίαΐεδ» (1955), δπου (σελ. 174- 176, κεφ. «Αάάεπάα 

Ιο Μοάετπ Οτεείί Εοΐΐζίαΐεδ») δημοσιεύει κατάλογον νέο>ν παραλλαγών 

άναφερομένων εις 26 έκ τών 84 παραμυθιών τού υπό κρίσιν βιβλίου καί 

προερχόμενων συνήθως έκ τών προμνημονευθέντων ελληνικών περιοδικών. 

Είμαι δμο3ς πεπεισμένος, δτι, καί μετά τήν προσθήκην ταύτην, άσφαλώς 

έλλείπουν καί ίκαναί άλλαι παραλλαγαί, ενδεχομένως μάλιστα άπό τάς καλυ- 

τέρας καί τάς πρωτοτυπωτέρας. 

Αντιρρήσεις εις τάς επί μέρους γνώμας τού συγγραφέως, τάς διατυπου- 

μένας εις τον πρόλογον έκάστου παραμυθιού, θά ήδύνατο άλλος άλλας νά 

διατυπώση. Νομίζω δτι αΰται, ιδίως δταν είναι άρκεταί, δεν έχουν θέσιν εις 

μίαν σύντομον βιβλιοκρισίαν, ένφ είναι χρησιμώταται διά νά γίνουν ίσως 

ή άφετηρία μικρών μελλοντικών δημοσιεύσεων. 

Έκ τών ποικίλων καί κατά τό πλείστον ορθών γνωμών, τάς οποίας ό 

συγγραφεύς εκθέτει εις τήν γενικήν εισαγωγήν τού βιβλίου του (σελ. XV — 

XXXVIIII), προτιμώ νά ασχοληθώ μέ μίαν βασικήν, άναφερομένην είς τήν 

γνώμην του διά τά έκ τής ελληνικής άρχαιότητος κληρονομηθέντα παραμύ¬ 

θια, "Οσα εκεί, έν σελ. XXXIV, γράφει ό Όαννίαηδ, συμφωνών μέ προγε- 

νεστέραν γνώμην τού \ν. Κ. Ηα11ί(1&γ, περί «άσυνήθους έλλείψεως» αρχαίων 

παραμυθιών διατηρούμενων είς τά νεώτερα ελληνικά, νομίζω δτι είναι υπερ¬ 

βολικά, καί έπίσης δτι έρχονται είς ποιάν τινα άντίθεσιν μέ τά έν συνεχείς 

δρθώς ύποστηριζόμενα ύπ’ αυτού (σελ. XXXIV κεξ.) περί τού χαρακτήρος 

τών νεωτέρων Ελλήνων ώς σαφώς κληρονομούμενου παρά τών άρχαίων 

προγόνων. 

Είναι φυσικόν δτι μετά τού χαρακτήρος, έμφαινομένου κατά τρόπον 

άνάγλυφον καί έκ τού περιεχομένου τών παραμυθιών, καί δή παραλλήλως 

πρός τήν δλην δημώδη πνευματικήν κληρονομιάν, θά παρελήφθησαν υπό 

τού αυτού λαού καί πολλά επεισόδια παραμυθιών άρχικώς άνήκοντα είς τούς 

προγόνους. Έν έναντίφ περιπτώσει, διατί νά γίνη ή μοναδική αύτη έξαίρε- 

σις διασπάσεως τής πνευματικής λαϊκής κληρονομιάς ; Μοναδική όντιος έξαί- 

ρεσις θά ήτο — καί μάλιστα δι3 έν τών πλέον συντηρητικών μνημείιον τού 

δημώδους λόγου, ώς είναι τά παραμύθια,— δταν ιδίως λάβοομεν ύπ5 δψιν 

δτι πλήθος νεοελληνικών παροιμιών αντιστοιχεί πρός παραδιδομένας αρχαίας, 

ή δτι ικανοί είς αριθμόν μικροί μύθοι ζώων καί ανέκδοτα νεοελληνικά καί 

παντοειδείς θρύλοι καί παραδόσεις προέρχονται σαφώς έξ αντιστοίχων 
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αρχαίων, η ό'π και σπουδαιότατα ακόμη νεοελληνικά δημοτικά τραγούδια 

συμβαίνει είτε νά συνεχίζουν τό μυθολογικόν περιεχόμενον αρχαίων τραγφ- 

διών, ώς έχει δείξει ό καθηγητής Στίλπων Κυριακίδης, είτε και νά συνεχί¬ 

ζουν ν’ αποδίδουν σχεδόν κατά λέξιν αντίστοιχα αρχαία δημώδη άσματα, ως 

συμβαίνει π.χ. με τό παιδικόν τραγούδι του Χελιδονίσματος. 

Εις την ερευνάν των λατρευτικών εθίμων και δοξασιών ό πολύς Ργ3ζογ 

εδειξεν οτι, οσάκις εχομεν στοιχεία παλαιόθεν διαδεδομένα εις πολλάς χώρας 

πολλών Ηπείρων, κατά κανόνα ταύτα έχουν καί την αντίστοιχον παραλλα¬ 

γήν των εις τον πνευματικόν βίον τού έλληνορρωμαϊκού κόσμου. Παράλλη¬ 

λος ή νεοελληνική λαογραφία, πλουτιζομένη συνεχώς εις συλλογήν υλικού, 

καταδεικνύει οτι πολλά αρχαιότατα έθιμα, μαρτυρούμενα παραλλήλως και εξ 

άλλων λαών, εξακολουθούν νά επιζούν καί εις τήν νεωτέραν Ελλάδα, συχνά- 

κις μάλιστα νά επιζούν κατά τρόπον άρτιώτερον. “Οθεν δ,τι συμβαίνει μέ τά 

έθιμα καί τάς παροιμίας και τούς μικρούς μύθους καί τό πλήθος των παρα¬ 

δόσεων, παρόμοιον πρέπει νά δεχθώμεν οτι πιθανώτατα συμβαίνει καί μέ τά 

νεοελληνικά παραμύθια. Βεβαίως ό καθηγητής ϋαννίαηε στηρίζει τήν γνώ¬ 

μην του εις προηγηθείσας γνώμας των IV. Κ. Η ά 1 1 ί ά α γ καί Η. ]. 

Κ ο 5 ε. Αλλά ή σχετική εργασία τού Ηαΐΐίώι^ δεν είναι διεξοδική, περιο- 

ριζομενη κυρίως εις έν κεφάλαιον (βλέπε τό βιβλίον του «Οτοβίτ απά Κογπηπ 

ΡοΙΙ^Ιογο» 1927, σελ. 74— 114, δπου τό κεφάλαιον «ΡοΙΕίαΙβδ απά ίαβίοδ»), 

έχει γίνει σχεδόν προ τριακονταετίας καί κατ’ αυτήν δεν έχρησιμοποιήθη ό 

θαυμαστός πλούτος των νεοελληνικών παραμυθιών, ενφ άφ’ ετέρου δ πολυ- 

γραφώτατος καθηγητής Η. ]. ΚοδΘ, παρ’δλον οτι μετέχει ώς συγγραφεύς εις 

τό ογκώδες δίτομον «ΤΙ10 ΡοΙΕΙογο οί ΟΗΐοε» (Οαηι6π(1§0 1949, σελ. 1149), 

είναι γνωστόν οτι δεν έχει ούτε άμεσον ούτε ικανήν γνώσιν τής νεοελληνικής 

λαογραφίας, ως επίσης είναι γνωστόν οτι γράφων τό κεφάλαιον «Μ&τοΐιβη 

3Π(^ Πα1γ>> (εις τό βιβλίον του Α Ηαηάβοοίί: ο£ Οτεεΐτ Μγΐΐιο- 

1ο§·γ3 σελ. 286-304) αναζητεί κυρίως ομοιότητας μεταξύ αρχαίων μύθων 
καί παραμυθιών τής συλλογής τών αδελφών Οπηιηι. 

Κατόπιν πάντων τών ανωτέρω, νομίζω οτι δεν πρόκειται περί μεγάλης 

ελλειψεως αρχαίων ελληνικών παραμυθιών, διατηρηθέντων μέχρι σήμερον 

παρά τφ λαω, αλλα μάλλον περί ύπάρξεως ήμετέρας τών σημερινών ερευνη¬ 

τών αδυναμίας νά άναγνωρίσωμεν δλα τά τοιαύτα παραμύθια ή τά βασικά 

των επεισόδια και θέματα, είτε διότι ικανά άρχαΐα έκληρονομήθησαν μεν 

προφορικώς παραμένουν όμως αμάρτυρα εις τήν γραπτήν παράδοσιν, είτε 

διοτι^καιτοι |*αρτυρούνται, έχουν διασκευασθή υπό τών αρχαίων συγγρα¬ 

φέων^ εις π.χί ρωμαντικας ιστορίας Αλεξανδρινής εποχής ή έχουν συνδεθή 

με ωρισμένά προσωπικά ονόματα πρωταγωνιστούντων προσώπων, ή διότι 

αναφερονται μονον αποσπασματικώς υπό αρχαίου τίνος συγγραφέως εν τή 

ρύμη τού λογου, ακριβώς επειδή επρόκειτο περί δημωδών μύθων τόσον 
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γνωστών ώστε ήρκει καί υπαινιγμός μερικών επεισοδίων των ΐνα οί άναγνώ- 

σται ενθυμηθούν ολόκληρον τό παραμύθι καί τό εξ αυτού χρήσιμον δίδαγμα. 

Αποτελεί, διό τούς ανωτέρω λόγους, χαρακτηριστικήν έλλειψιν τού υπό 

κρίσιν βιβλίου τό γεγονός οτι αί παρατηρήσεις τού ϋαννΗηδ, ένφ συνήθως 

σχετίζονται προς τούς ετοίμους τύπους τών αναλογών εργασιών Αατηε - 

ΤΙιοταρδοη, παραλλήλως δεν επεκτείνονται εις τήν άναζήτησιν καί τήν συ- 

σχέτισιν μέ κείμενα τής Βυζαντινής καί 1 Ελληνιστικής περιόδου, αν και ο 

τρόπος ούτος έρεύνης θά έδιδε, νομίζαι, την ευκαιρίαν εις τον καθηγητην 

ϋαννίαηδ νά κάμη κοπιωδεστέραν βεβαίως, πάντως όμως περισσότερον πρω¬ 

τότυπον καί περισσότερον δημιουργικήν εργασίαν. Είναι φυσικόν νά μή 

άποκλείη κανείς τήν εκδοχήν, καθ’ ήν ωρισμεναι χαρακτηριστικοί ιδιορ- 

ρυθμίαι αΐτινες εμφανίζονται εις τό περιεχόμενον τών νεοελληνικών μόνον 

παραμυθιών, ακόμη καί τών περιλαμβανόμενων εν τφ υπο κρισιν βιβλιφ, 

ενδέχεται πιθανώτατα νά προέρχωνται έξ αντίστοιχων ιδιορρυθμιών, προφο¬ 

ρικώς κληρονομηθεισών εκ τού παλαιοτερου ελληνικού μυθικού πλουτου, 

Βυζαντινού καί αρχαιότερου. 

Πάντως, παρά τάς ελλείψεις, τό βιβλίον τούτο τού Ιΐαννίπηε αναντιρ- 

ρήτως θά βοηθήση πολύ ώστε νά εξουδετερωθή άξιόλογον μέρος εκ τής 

μειονεκτικής καταστάσεως «άγνοιας», εις τήν οποίαν από άπόψεως συμ¬ 

μετοχής εις τήν διεθνή παραμυθιακήν βιβλιογραφίαν — αδίκως εύρίσκεται 

τό νεοελληνικόν παραμύθι έν συγκρίσει προς τά αντίστοιχα άλλων χωρών, 

ακόμη καί Βαλκανικών. Παραλλήλως, μέ τάς εϊσαγωγάς καί την σύνδεσιν 

τών τύπων προς τούς αντιστοίχους, τούς διεθνώς άνεγνωρισμένους, τό βι- 

βλίον τού ϋαννίαηδ διευκολύνει καί τούς "Ελληνας μελετητάς εις την εύκο- 

λωτέραν έξακρίβωσιν τής σχέσεως,— θετικής ή αρνητικής,-- τήν οποίαν έκα¬ 

στον ελληνικόν παραμύθι παρουσιάζει. Δυνάμεθα συνεπώς νά συμπεράνω- 

μεν δτι τό βιβλίον τού Όατνίίίηδ, παρά τάς όχι ασήμαντους ελλείψεις του, 

είναι πολύτιμον βοήθημα καί διά τούς ξένους καί δι’ ή μάς τούς Ελληνας. 

Οί ξένοι ειδικοί θά γνωρίσουν κυρίως τό περιεχόμενον τών μεταφραζο- 

μένων παραμυθιών μας, Ινφ ημείς θά πληροφορηθώμεν τήν σχέσιν των 

προς τά άλλα τών ξένων χωρών καί, εις τινα σημεία, τον σύνδεσμόν των 

προς τον πνευματικόν βίον τού έλληνορρωμαϊκού κοσμου. 
Κ. ΡΩΜΑΙΟΣ 

_β. Μ. Ο α ιυ Η ί η 8, Μονβ ΟτββΚ ΓοΜαΙβ$, οΙιοΒβη αηά ΙταηβΙαίβά % —, 

Οχ(ονά, αί (Κβ ΟΙατβηάοη Ρτβ8$ 1955 ρρ. ΙΧ+178. 

Τό νέον τούτο βιβλίον τού Οαννίάηδ, ώς καί εξ αυτού τού τίτλου του 

συνάγεται, συνεχίζει τήν έκδοσιν ελληνικών παραμυθιών, δημοσιευόμενων 
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εις αγγλικήν μετάφρασιν. Εις τό βιβλίον τούτο περιέχονται 26 νέα παραμυ¬ 

θία εκ διαφόρων ελληνικών τόπων, εκτενής 6έ βιβλιοκρισία μου περί αυτών, 

και ιδία τών Ιν αύτω πολλών ποντιακών, δημοσιεύεται εις τον εκτυπούμε- 

νον 19 τόμον του «Αρχείου Πόντου». 

Η μετάφρασις τών παραμυθιών διατηρεί τήν απλήν και γλαφυράγ. διή- 

Υησιν τών πρωτοτύπων, αντιβολή όμως μερικών προς τό ελληνικόν κείμενον 

μου έδειξεν δτι δεν πρόκειται πάντοτε περί πιστής κατά λέξιν μεταφράσεως. 

Βεβαίως τό νόημα δεν παραβλάπτεται διά τής τοιαυτης μεταβολής, τό ύφος 
δμως δεν νομίζω δη πάντοτε παραμένει άνευ βλάβης. 

Ο ελληνικός τίτλος έκάστου παραμυθιού, δστις παρετίθετο εις τό πρώ¬ 

τον βιβλίον του Όιπνίαηδ (ΡοΠγ-ίίνε δίοηοδ, δπου έξεδόθη καί τό ελλη¬ 

νικόν κείμενον), καλόν θά ήτο νά άνεγράφετο και εδώ, δεδομένου μάλιστα 

ότι ό Π&λνΕίηδ, ώς έξηκρίβωσα έξ άντιβολής προς τό ελληνικόν κείμενον, 

κατά κανόνα δεν μεταφράζει τον ελληνικόν τίτλον έκάστου παραμυθιού αλλά 

προτιμά νέον τοιούτον ίδικής του έμπνεύσεως αντιστοιχούντο όμως προς τό 

περιεχόμενον. Άντικατάστασιν επίσης κάμνει ενίοτε καί τών ονομάτων τών 

πρωταγωνιστουντων προσώπων, ώς π.χ. τήν Μαρίκαν καί Μαρουδίτσαν μετα¬ 

φράζει ώς ΡοΙ1γ (σελ. 1-4 καί 25-29), κ.τ.δ. 

Αΐ παρατηρήσεις, με τάς οποίας προλογίζει τό κείμενον έκάστου παρα¬ 

μυθιού, αποτελούν τήν κυρίως επιστημονικήν συμβολήν του Πα\ν1αη3 εις τήν 

μελέτην τών έν λόγφ παραμυθιών. Αί παρατηρήσεις εκτείνονται συνολικώς 

μόνον εις 32 σελίδας, εις ποσότητα δηλ. μικράν έν σχέσει μέ τον ποικίλον 

σκοπόν τον όποιον οφείλουν αΰται νά εκπληριοσουν. "Εν τών μειονεκτημά¬ 

των των είναι δτι δεν αναζητούν νά συσχετίσουν τά μεταφραζόμενα νεοελ¬ 

ληνικά παραμυθία πρός παλαιότερα Βυζαντινά, άν καί ό τόπος προελεΰσεως 

τών περισσοτέρων (Πόντος, γενικώς Μ. Άσία, Θράκη κλπ.) ηυνόει κατ’ αρχήν 

μιαν τοιαυτην αναζήτησιν. Δεν έπιχειρεΐται επίσης κάπως συστηματική σύγ- 

κρισις τών εκδιδομένων παραμυθιών πρός αντίστοιχα γειτονικών λαών, ϊδίφ 
του τουρκικού. 

Ή βιβλιογραφική ενημερότης δεν είναι πλήρης. Άρκοΰν δυο παραδεί¬ 

γματα : Εξετάζων εν σελ. 16 τον άρχαΐον μύθον του Μελεάγρου καί τήν διά- 

σωσίν του εις νεώτερα παραμυθία, παραπέμπει εις τό αγγλικόν περιοδικόν 

ΡοΙΕΙογο, παραλείπει δμως τήν κυριωτάτην περί του θέματος τούτου πηγήν, 

εκπροσωπουμένην από νεωτέρας εργασίας του καθηγητοΰ 5Ι. Κακριδή, τών 

οποίων μάλιστα ή τελευταία έχει έκδοθή καί αγγλιστί \ Επίσης, δταν έν 

1 Ε Τΐι. Κ 3 & ι-1 (1 6 5, Ηοιιιεπο Κ.ε5€3Γθ1ιε5, Ιπιηά 1949, σελ. 127-148 

δπου τό^κεφάλαιον «Τ1ΐ€ Με1ε3§εΓ - δΐΟΓγ ίη πιοάετη ΡοΙ&ΐΕΐεε». Βλέπε επίσης 
του αύτοΰ εις Λαογραφίαν (10, 487 -500) και είς τό βιβλίον του 'Ομηρικές 
“Έρευνες 1943, σελ. 175 -201. 
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σελ. 5 κάμνη λόγον διά τον Μέγαν Αλέξανδρον, τό αθάνατο νερό καί τήν 

αδελφήν του Αλεξάνδρου, ή οποία έγινε τελικώς Γοργόνα, δ Όατνίηιΐδ 

παραπέμπει εις έν αγγλικόν άρθρον (περιοδ. Μεόίιιπι Αονιιιη, τομ. 6, σελ. 

ιδίως 185), περιέργως δμως παραλείπει ν’ άναφέρη τήν κυριωτάτην καί άρί- 

στην περί του θέματος πηγήν, άντιπροσωπευομένην από δσα πολλά καί καλά 

ό Ν. Πολίτης πρώτος έχει γράψει εις τάς «Παραδόσεις» (1904), τόμ. 2, 

σελ. 1165- 1206. Έπί τή ευκαιρίρ σημειάινω καί τήν νεωτέραν επί του 

αυτού θέματος μελέτην : Κ. Ρωμαίου, «Ή "Αγια Καλή καί ό περίεργος 

ρόλος της μέσα στο Μοιρολόγι τής Παναγίας», Άρχεΐον Πόντου 19 (1954), 

σελ. 197-214. 

Αλλά καί δταν άναφέρωνται αί πηγαί, ή αναγραφή των δεν είναι 

πλήρης. Ουτω είς τον κατάλογον βραχυγραφιών (σελ. IX) δεν άναφέρεται 

πάντοτε τό έτος έκδόσεως έκάστου βιβλίου, Ινφ οσάκις πρόκειται περί 

παραμυθιών ανεκδότων, μεταφραζομένων έκ χειρογράφων, κατά κανόνα 

(βλέπε σελ. 22, 174 κλπ.) ποτέ δεν άναφέρεται τί χειρόγραφον είναι, που 

καί μέ τί αριθμόν εναπόκειται τούτο, καί είς ποιας σελίδας του έχει 

καταγραφή τό ελληνικόν παραμύθι, του οποίου δημοσιεύεται ή μετάφρα- 

σις ή, άλλοτε, άναφέρονται παραλλαγαί του. Βεβαίως δ ειδικός Έλλην 

αναγνώστης διαγιγνώσκει δτι πρόκειται περί χειρογράφων ίδίφ τού “Ιστο¬ 

ρικού Λεξικού τής Ακαδημίας, αλλά καί οΰτω τού είναι σχεδόν αδύνα¬ 

τον νά άνεύρη καί συγκρίνη τό ανέκδοτον ελληνικόν κείμενον, δταν μάλιστα 

γνωρίζη δτι καί αυτοί οί τίτλοι τών παραμυθιών μεταβάλλονται κατά τήν 

μετάφρασιν. 
'Ως πρός τήν εκλογήν τών μεταφραζομένων παραμυθιών, νομίζω δτι 

ήμπορούσε ν’ άναβληθή ή έκδοσις μερικών άηνα ήσαν είς τον συγγραφέα 

γνωστά μόνον έκ μιας παραλλαγής, καί αυτής — συμφώνως πρός τήν δημο- 

σιευομένην γνώμην τού ίδιου τού ΠεηνΕίηδ — συγκεχυμένης. (Βλέπε π.χ. 

σελ. 103, άριθμ. 16). Επίσης δέν θά έπρεπε νά έχουν συμπεριληφθή κάποια Λ, 

μικρά καί μονοεπεισοδιακά παραμύθια, μερικά μάλιστα τών οποίων (π.χ. τό 

ύπ5 άριθμ. 13 σελ. 87) δέν είναι καν παραμύθια άλλ3 «άνέκδοτα», τά άλλως 

γνεοστά διά τού δρου «ευτράπελοι διηγήσεις». Ελλιπής είς μεγάλον βαθμόν 

είναι καί δ σύντομος πίναξ ονομάτων καί πραγμάτοιν έν τέλει τού βιβλίου, 

ό όποιος θά έπρεπε νά είναι πλουσιώτερος. 

Έκ τής προσεκτικής μελέτης τού υπό κρίσιν βιβλίου, δπερ έχει μάλλον 

έκ?ωιϊκευτικόν χαρακτήρα, έσχημάτισα τήν πεποίθησιν δτι τούτο παρουσιάζει 

ποικίλας έλλείψεις, όίλλας δευτερευούσας καί άλλας ούσιοοδεις. 'Ως κύριον 

προσόν τού βιβλίου παραμένει τό γεγονός ότι μέ τήν δημοσίευσιν τής άγγλι- 

κής μεταφράσεως καί άλλα Ιλληνικά παραμύθια γίνονται γνωστά εις το 

διεθνές κοινόν. Τά περί αυτών δμως πορίσματα τού συγγραφέως δέν 

εξαντλούν τά σχετικά προβλήματα, ούτε καί είναι πάντοτε άπηλλαγμένα μειο- 
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νεκτημάτων, ως άλλωστε ήτο τούτο φυσικόν προκειμένου περί -θεμάτων 
τόσης ποικιλίας οσος και ό αριθμός των εξεταζόμενων παραμυθιών. 

Κ. ΡΩΜΑΙΟΣ 

Ο ιΐ8 I αν 8 οφ Ιβν, I. Βι/ζαηΗηίΒοΗβ ΟπβΙΙβη ζητ άβηΙββΗβη Οβδοΐιί- 

οίιΐβ ρρ. 72 νηίί ΕΗάηΙβηιηρβη ρρ. 26 Ραάβνδονη 1951. [8β1ιδ- 

ηΐηρίΐδ, ΟήββΙιίδοΙιβ ΚΙαβδϋίβτ Νο 31α, 311).] 

II. ΟιιβΙΙβη ζην ΟβδοΚίβΙιΙβ άβ& ΜίίίβΙαΙΙβνδ, Οβνηιαηβη ηηά ϋβιιίδοΗβ ίπι 

ϋνίβίΐ 1)ΐ/ζαηΙίηΪ8βΗβν ΗίδΙοΗΗβν ρρ. 68, Ραάβνδοηι 1953. [8ο1ιδ- 

ηίηρΗδ ΟβδβΚίοΙιίΗοΗβ Ββϋιβ.] 

Διά την μελέτην τής παλαιοτέρας ιστορίας καί του πολιτισμού διαφό¬ 

ρων λαών της Δυτικής Ευρώπης δύνανται νά παράσχουν ενδιαφέρουσας 
πληροφορίας, αί από των Βυζαντινών ιστορικών καί χρονογράφοι παρεχό¬ 
μενοι ειδήσεις. 

Ούτως εχομεν τάς περί Ούγγρων καί Ουγγαρίας εργασίας τοϋ μακαρίτου 
Επ£6η ΟογΙιο καί του Ογυΐα Μοπινοδίΐί, έπίτά ίχνη τών οποίων, εν μικρό¬ 

τερη κλίμακι, βαίνει 6 καθηγητής Οΐΐδίαν δογΐ6Γ, δστις διά τών υπό τούς 
ανωτέρω τίτλους τριών βιβλιαρίων του επιθυμεί νά κατατόπιση τό πολύ γερ¬ 

μανικόν κοινόν, καί μάλιστα την μαθητιώσαν γερμανικήν νεολαίαν, περί τού 
τί δυναται νά μάθη τις περί Γερμανών καί Γερμανίας εκ τής άναγνώσεως 
τών βυζαντινών κειμένων. 

Ο καθηγητής δογίετ, ό όποιος μάς είναι γνωστός από πολλού διά τών 
βιβλίων του Βγζαηΐίηίδοΐιβ ΟεδοΙιίςΙιΙδδαΙίΓείβεΓ μπά Οΐιτοπίδίεη καί 
ΒγζαηΙ:ίηίδθ1ΐ6 Όίοίιίμπ£ καί οστις ήσχολήθη είδικώτερον μέ τό ανωτέρω 
θέμα εις δυο διατριβάς του υπό τούς τίτλους ΒγζαπΙίπΘΓ ιιπά Οειιΐδοΐιε 
ηαοΐι ΐογζαηίίηίδοΗεη Οαείΐεπ καί ΒγζαηΗδο1ΐ€ Είπίΐΰδδε ίπ άοτ Καΐίιιτ 
ά€δ ηιίίΙεΙαΙίεΓίίςΙιεπ ϋοιιίδοΗΙ&ηά, έν μέν τφ πρώτιρ τών βιβλιαρίων 
παραθετει αποσπάσματα έκ διαφόρων βυζαντινών κειμένων από του Γ' - ΙΕ' 
αιώνος, κατά διαφόρους καί δή καί κατά τάς τελευταίας εκδόσεις, προτάσ¬ 

σουν καλόν χρονολογικόν πίνακα τών κειμένων, εν δέ τφ δευτέρφ, μετά σύν¬ 

τομον, αλλά λίαν διαφωτιστικήν εισαγωγήν, δίδει τήν εις γερμανικήν μετά- 

φρασιν τούτων καί εν τφ τρίτου, έχων ύπ3 όψιν δτι προς μαθητάς κυρίως 
απευθύνεται, υπομνηματίζει τά εκδοθέντα κείμενα παρέχων γραμματολογι- 
κας, γραμματικάς, ίστορικάς, εθνογραφικός καί γεωγραφικάς πληροφορίας. 

Αληθές είναι δτι αί βυζαντιναί πηγαί δεν δίδουν πληροφορίας περί τής 
εσωτερικής ιστορίας τής Γερμανίας, διδάσκουν δμως ενδιαφέροντα περί τών 
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μεταναστεύσεων καί εγκαταστάσεων τών γερμανικών φύλοον εις τήν Βαλκα¬ 

νικήν χερσόνησον, διά τάς βυζαντινογερμανικάς σχέσεις, τήν ιστορίαν τών 
γερμανικών φύλων έν τφ Βυζαντινφ κρατεί ους και δια την πολιτικήν και 
εκκλησιαστικήν κατάστασιν εις τήν μεσαιωνικήν Γερμανίαν. 

Σημειοοτέον δ’ δτι αί διά τήν Γερμανίαν υπό τών Βυζαντινών παρεχό¬ 

μενα! πληροφορίαι είναι περισσότεροι διά τό από τού 800 μέχρι τού 1300 

χρονικόν διάστημα, σπανίζουσι δέ κατά τούς τελευταίους αιώνας, ένεκα τής 
προελάσεως τών Τούρκων. 

Τά τρία βιβλιάρια τού καθηγητού 8ογΐ6Γ, μεθοδικώς κατατεταγμένα 
καί μέ γνώσιν τής ιστορίας τών σχετικών εποχών συντεταγμένα, έκπληρούν 
πλήρως τον σκοπόν δΓ δν έξεδόδησαν παρέχοντα εις τό γερμανικόν πολύ 
κοινόν καί τήν μαθητιώσαν γερμανικήν νεολαίαν ευκαιρίαν νά γνωρίση, ως 
εΐπον, τί περί Γερμανίας καί Γερμανών κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους 
έφρόνουν οί Ανατολικοί. 

Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 



Έν τή κατωτέρω βιβλιογραφία αναγράφονται αί μελέται και τά έργα τά δημοοιενϋέντα 

κατα το 1953— 1954 νπο 4Ελλήνων ελληνιστί η εις ξένας γλώσοας και σχετιζόμενα 

με τον νπο τής Έπετηρίδος έπιδιωκόμενον σκοπόν. 

ΓΛΩΣΣΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΝ 

Α(ναίαημΗβΙθ8) Η. έοΐιοδ άιι 5θοέπιε ΑπηίνβΓδβίΓβ άο 1& ρπββ <3β Οοηδί&ηίΐηορίβ. 
(Ι/Ηεΐίβηϊδηιβ ΟοηίβΐηροΓαίη, 1954, 132 -136.) 

Άβραμάντη Ίω. Άπό τή ζωή των Κλωστών (κρυφοχριστιανών) τοΰ Πόντου. (Μακε¬ 

δονικόν Ήμερολόγιον, 1953, 113 -118.) 

> » Ή κάτα κι 6 πεντικόν. (Ποντιακή Εστία, 4, 2173.) 

Άγα&αγγέλου, Μητρ. Κυδωνιών. *0 Κωμψδοποιός Αριστοφάνης καί Γρηγόριος 
ό Ναζιανζηνός. (Γρηγόριος ό Παλαμάς, 36, 20- 24.) 

Αζ)αρϋϊάΐ8 8. ΚβεοπδΙηιοΗοη ΜοηΙ-ΑΗιοδ. (Ι/ΗβΙΙέηΐδηιο ΟοηΙβπιροΓ&ίη, 
1953, 159 - 162.) 

Άγγελομάτη Χρ. Έμμ. Τό πρώτον ελληνικόν Πανεπιστήμιον και ό Κύπριος Ίλα- 

ρίων Κιγάλας. (Ελληνική Κύπρος, 1954, 137.) 

» » Μία άγνωστη Κυπριακή έπανάστασις. (Αύιόθι, 165.) 

Άγγελον “Αλκή. Ή σπασμωδική επιστήμη καί τό πρότυπο τοΰ Έρωτόκριτου. 
(Άγγλοελληνική ’Επιθεώρηση, 6, 145 - 152.) 

Αγγέλου Τηλεμάχου. Μεγάροβον καί Τύρνοβον, τά δύο Ελληνικά φρούρια τής 

πόλεως Μοναστηριού και φωλεά τοΰ 'Ελληνισμού τής Δυτικής Μακε¬ 

δονίας. Θεσσαλονίκη 1954. Σελ. 40. 

Άγουρίδη Σ. Τό πρόβλημα των προσθηκών τής Σλαυονικής μεταφράσεως τοΰ Ιου¬ 

δαϊκού πολέμου τοΰ Ίωσήπου καί ή έν αύταΐς περί τοΰ Βαπτιστού 
καί τοΰ Ιησού Χριστού μαρτυρία. Άθήναι 1954. Σελ. 120. 

' Α-9-ανασιάδη Στά&η. ’Σ τή Σάντα. (Ποντιακή Εστία, 4, 1899- 1904, 1981 - 1983, 
2041 -2044.) 

» » Αρχαίες λέξεις στήν Ποντιακή διάλεκτο. (Αυτόθι, 2126-2127.) 

» » Ό γουρζουλάς. (Αυτόθι, 2128 - 2130.) 

» * Ή σάρα (επιληψία). (Αυτόθι, 2172.) 

* » Φυτολογικό λεξικό. (Αυτόθι, 2312 - 2313.) 

» » Τά ορα ή τά ώρια ; (Αυτόθι, 5, 2450.) 

» » Ή ποίηση στή Σαντα. (Αυτόθι, 2532 - 2533, 2632 - 2634, 2697 - 2699, 

2760-2762, 2848-2850, 2895-2896.) 

’Δκογλον Ξενοφώντος Κ. Παραμύθια Κοτυώρων. (Άρχεΐον Πόντου, 18, 285 -296.) 

Άλεξιάδου Κωνσταντίνον. Λεξιλόγιον Ίνεπόλεως. (Άρχεΐον Πόντου, 18, 3-82.) 

Αλεξίου Στυλιανόν. "Οδηγός "Ιστορικού Μουσείου Κρήτης. (Εταιρεία Κρητικών 
■Ιστορικών Μελετών.) Ηράκλειον 1953. Σελ. 61. 
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Αλεξίου Στυλιανόν. Κρητική ανθολογία (ΙΕ'-ΙΖ' αιώνας). Ηράκλειον Κρήτης 

1954. Σελ. 192. 
» » Ή Κρητική λογοτεχνία καί ή εποχή της. (Κρητ. Χρον., 8, 76- 108.) 

» » Παρατηρήσεις στο Κρητικό θέατρο. (Αυτόθι, 133 - 138.) 

> > Φιλολογικοί παρατηρήσεις εις Κρητικά κείμενα. (Αυτόθι, 238-272.) 

Άμανατίδον Λαζάρου. Τό Σεμέν’ καί οί Σεμενλήδες. (Ποντ. “Εστία, 4, 2039-2040.) 

Άμάντον Κ. Ιστορία τού Βυζαντινού κράτους. Έκδοσις δευτέρα συμπληρωθεΐσα, 
τόμ. πρώτος 395-867 μ.Χ. [Όργανισμός Έκδόσεως Σχολικών Βι¬ 

βλίων.) Άθήναι 1953. Σελ. 476+κ', μετά 28 πινάκων καί 2 χαρτών. 

» » Σύντομος Ιστορία τής Ίεράς Μονής τού Σινά. (Ελληνικά, Παράρ¬ 

τημα 3.) Θεσσαλονίκη 1953. Σελ. 114+η', μετ“ εικόνων. 

» » *0 βίος Ίωάννου Βατάτση τοΰ έλεήμονος. (Ελληνικά, Παράρτημα 4, 

Προσφορά εις Στίλπωνα Π. Κυριακίδην, 29 -34.) 

> » Νεομάρτυρες. (ΕΕΦΣΠΑ, 4, 161 - 168.) 

» » Τοπωνυμικά τής Ρόδου. (Νέα 'Εστία, 53, 473.) 

» » Ακμή καί τέλος τού Βυζαντίου. (Αυτόθι, 820-822.) 

» » Ή συνέχεια τοΰ Ελληνισμού τής Κύπρου. (Αυτόθι, 56, 56-57.) 

» » Ή άλωσις τής Κωνσταντινουπόλειυς. (Πρακτ. Άκαδημ. Αθηνών, 

28, 1953, 227 - 233.) 
ΑηιαηίοΒ Κ. Ε& ρτίδβ άο Οοηδί&ηΐΐπορίε, 1468 - 1953 (Ι/Ηεΐΐέηίδηιε Οοηίειη- 

ροΓ3ΐπ, 1953, 9 -22.) 

> * Οίον&ηηί Οαε&δ Βαΐ&Ιζίδ. (δίχιάί ΒίζαηΙίηί ε Νεοείΐεηΐεΐ, 7, 

1953, 313 εξ.) 
Αηα8ΐο8 Μ. V. Βγζ&ηΚηε Είίεταίπτε. (Εηεγε1ορεόί& Αηιεπο&η&, 1954, 110- 111.) 

> » Βγζ&ηΙίηε ΕιηρίΓε. (Αυτόθι, 107 - 110.) 

» » ΡοΠΗοεΙ ΤΗεοτ^ ίη Ιΐιε Είνεε οί 15ε 81&νΐε δ&ΐηίδ Οοηδί&ηίίηε 
ΜεΛοάΐνίδ. (Ηβτναπί δίανίε δΗιάιεδ, 2, 11 -38.) 

Άνδριώτη Ν. Π. Ή γλώσσα τής Θρζικης. [Εταιρεία Θρακικών Μελετών, άριθ. 20.] 

Έν Άθήναις 1953. Σελ. 23. 

> > Κρυπτοχριστιανική Φιλολογία. Θεσσαλονίκη 1953. Σελ. 25. 

> » Οί Προέλληνες. Θεσσαλονίκη 1953. Σελ. 24. 

> > Ή "Ιμβρος. Θεσσαλονίκη 1954. Σελ. 27. 

» » Συντακτικά καί μορφολογικά. (Ελληνικά, 12, 15-33.) 

> > 4Η χρήση άμεταβάτων ρημάτων ώς μεταβατικών στή Μεσαιωνική καί 
Νέα Ελληνική. (Ελληνικά, Παράρτημα 4, Προσφορά εις Στίλπωνα 

Π. Κυριακίδην, 51-62.) 

» > Συντακτικά τής μεσαιωνικής καί νέας Ελληνικής. (Κρητικά Χρο¬ 

νικά, 7, 414 - 418.) 

» >Οί αρχαϊσμοί τοΰ σημερινού γλωσσικού ιδιώματος τής Μακεδονίας. 

(Μακεδονικόν Ήμερολόγιον, 1953, 101 -108.) 

» > Τό επιστημονικό έργο τοΰ Ψυχάρη. (Νέα 'Εστία, 55, 567 -575.) 

’Ανδρόνικου Μαν. Επίγραμμα επιτύμβιο άπό τή Θεσσαλονίκη. (Ελληνικά, Παράρ¬ 

τημα 4, Προσφορά εις Στίλποινα Π. Κυριακίδην, 63-69.) 

Άντωνιάδη Σοφίας Α. "Ένας νόμος καλής συμπεριφοράς στον Έρωτόκριτο τοΰ Κορ- 

νάρου. (Ελληνικά, Παράρτημα 4, Προσφορά εις Στίλπωνα Π. Κυ- 

ριακίδην, 70- 76.) 
» > Ηθική άποκατάστασις τού αύτοκράτορος Βασιλείου Β'. (Πρακτικά 

Άκαδημ. Αθηνών, 28, 1953, 206.) 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετο; ΚΔ' 26 
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Αηίοηϊαάέβ 8. Α.5υτ ιιηε ΙεΙΙτε άε ΤΗεοάοτε II (Ι/Ηεΐΐέηίδΐηε Οοηίεηι- 

ροΓδίπ, 1954, 356-361.) 

“Ανωνύμου. Χρονογραφική καί τοπογραφική Ιστορία τοΰ Άγ. Όρους. (Άγιος Παύ¬ 

λος Ξηρομερίτης, 4, 612 -620.) 

» » Νομικά έγγραφα τής επί τής Δικαιοσύνης Γραμματείας τής Καποδι- 

στριακής εποχής. (Έπετηρίς τοΰ Αρχείου τής Ιστορίας τοΰ Ελλη¬ 

νικού Δικαίου, 1954, 97 - 123.) 

* * Ήλειακοί μύθοι. Παροιμίες. (Ήλειακά, 1953, τεύχος Δ' - Ε', 68 - 71.) 

> » Βίος τοΰ Ίερομάρτυρος καί Ίσαποστόλου Κοσμά τοΰ Αίτωλοϋ. (Κιβω¬ 
τός, 1954, 155 - 362.) 

* Αναφορά των Υδραίων περί των απαιτήσεων τοΰ Άγώνος προς 
τήν Βουλήν των Ελλήνων. (Ανέκδοτον έγγραφον έκ τοΰ Αρχείου 
τής Νήσου.) (Τό Μέλλον τής "Υδρας, 1954, 31 -32, 62 -63.) 

* » Ιστορικόν καί Λαογραφικάν Σημείωμα. Τό χωρίον Άγούλα (Νικο- 

πόλεως Πόντου). (Ποντιακή Εστία, 5, 2924 - 2927.) 

ΑνςβηΙΐ ΡΙι. Ρ. Πίρίοιηίϊΐίε Ατεκνε οί Οΐιΐοδ 1577 - 1841. 03ηΐ1>π(ΐ£β, υηϊν£Γδίίγ 
Ρτε85, 1954. 

Αν^νοροηΙοβ Ρ. Α. ϋηε οοιτεδροηάαηοβ άίρΙοπιμΗςηθ (1816-1818). (Ι/Ηεΐΐε- 

πϊδίπε ΟοιιΙεηιροΓ&ίπ, 1953, 3 -33, 99 - 130, 191 -206, 287 -335, 

459 - 474* 1954, 54 - 61, 136 - 145, 238-249.) 

» » Εεδ Οτεοδ &ιι δετνίεε <3ε ΓΕιαρίτε 01ίοηί3η. (Αυτόθι, 151 -177.) 

“Δοδραχα Σπνρου. Αρματολοί καί Κλέφτες στή Λευκάδα. (Ηπειρωτική Εστία, 
1954, 934- 914.) 

“Ατέοη Βασιλείου, Μητρ. πρ. Λήμνου. Επίτομος επισκοπική Ιστορία τής Εκκλη¬ 

σίας τής Ελλάδος από τοΰ 1833 μέχρι σήμερον. Τόμ. Β'. Έν Άθή- 
ναις 1953. Σελ. 304 + ιε\ 

» Ό θεσμός των επισκοπικών επιτροπών έν τή Αύτοκεφάλφ Έκκλη- 

σία τής Ελλάδος. (Άρχεϊον Εκκλησιαστικού καί Κανονικού Δικαίου, 
1953, 39-67.) 

> » Ανέκδοτοι έπιστολαί τοΰ Σκύρου Γρηγορίου Έπιφανίου (1797 -1837). 
(Αυτόθι, 131 - 142.) 

Αρχιερατικά γράμματα. (Αυτόθι, 1954, 121 - 127.) 

Ό επίσκοπος Άνδρουβίστης Προκόπιος Γεωργίου. (Αυτόθι, 204- 219.) 

Δύο Σκύριοι κληρικοί τοΰ ΙΘ' αίώνος. (Γρηγόριος ό Παλαιιάς, 37, 

165- 172, 240- 246, 385 - 393.) 

Αί κατά τό έτος 1845 απόψεις τής Έλλαδικής Εκκλησίας περί διοι- 

κήσεως αυτής. (Εκκλησία, 30, 12- 15, 38 -39, 53 -54.) 

'Η παραίτησις τοΰ Ηλείας Ιωνά. (Αυτόθι, 83-84.) 

Ό Σκύρου Νεόφυτος. (Αυτόθι, 105- 107.) 

Προς Επίσκοπον Λοκρίδος Αγαθάγγελον έκχώρησις δικαιωμάτων 
Βοιωτίας Παϊσίου. (Αυτόθι, 151 - 153, 197-200.) 

Ό Σταγών Μελέτιος. (Αυτόθι, 309-311.) 

Έξαρχική αποστολή τοΰ Άρχιμ. Δανιήλ Πετρούλια εις Τρίπολιν 
κατά τό έτος 1869. (Αυτόθι, 343 -345.) 

Ό Σκοπέλου Ευγένιος. (Αυτόθι, 31, 85-87.) 

Σωφρονίου Μυρρίνης δυσχέρειαι οικονομικοί. (Αυτόθι, 115-116.) 

Ανέκδοτος αλληλογραφία τοΰ Αρχιεπισκόπου Σύρου καί Τήνου Δα¬ 

νιήλ Κοντούδη. (Αυτόθι, 207 - 208, 229 -233.) 
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“Ατέοη Βασιλείου, Μητρ. πρ. Λήμνον. Ό εθνομάρτυς Μητροπολίτης Λήμνου Ιωα¬ 

κείμ 6 Χίος. (Αυτόθι, 256-257.) 

» » Ό Λήμνου Τιοακείμ 6 Βυζάντιος. (Αυτόθι, 314-317.) 

> » Διόδωρος Μόσχας, Μητροπολίτης Λήμνου. (Αυτόθι, 370-373.) 

» » Ό Αρχιεπίσκοπος Σύρου καί Τήνου Δανιήλ Κοντούδης. (Θεολογία, 

25, 32 -46, 269-281, 364 -377.) 

Αύδή Όρέστη. Ναθαναήλ Δομενεγίνης, 1798 - 1854. (Ηπειρωτική Εστία, 1953, 348.) 

’Δφεντάκη Νικολάου Α. Ό Ρωγών Ιωσήφ, ό επίσκοπος τών Ελευθέριον Πολιορκη- 

μένων. Αθήναι 1954. Σελ. 88. 

Βαγενά Θάνου. Ό «άγνωστος» Νικηταράς. (Χρονικά τοΰ Μόριά, 2, 7-8.) 

» » Άγγελίνα ή Νικήτενα. (Αυτόθι, 23-27.) 

» » Ή «Ακαδημία τών Αρκάδων». (Αυτόθι, 91-94.) 

» » Μοραΐτικη Βιβλιογραφία. (Αυτόθι, 100- 108.) 

» » Χρονικά τής Καστάνιτσας. (Αυτόθι, 193-223.) 

Βαγιακάκου Δικαίου Β· Χλωρός-μέλι χλωρόν, μελίχλωρος καί τινα σύνθετα. 

(Άθηνά, 58, 98-118.) 

> » Μανιάται εις Ζάκυνθον. Έπετηρίς τοΰ Αρχείου τής Ιστορίας τοΰ 

Ελληνικού Δικαίου, 1954, 3 -97.) 

» » Συνίζησις καί έπένθεσις έν τώ γλιοσσικφ ίδιώματι τής Μέσα Μάνης. 
(Λεξικογραφικόν Δελτίον τής Ακαδημίας Αθηνών, 6, 89-203.) 

ΒαΙίαΙοροηΙθ8 Α. Ε. Τ1ι350δ. 5οη Μδίοΐι-β, δοπ ειάπιΐηΐδίΓ&Ηοπ άε 1453 * Ι9>2. 

[έοοίε Ρταηςαϊδε ά’ΑΗιέηβδ. έΐιιάεδ Τΐι&δίεπηεδ, 2.) Ρ&πδ 1953. 

Σελ. 200, μετά 8 πιν. 
Βακαλοπούλου Άη. Εθνικά αισθήματα καί δράση τών Ελλήνων τής Μακεδονίας 

επί Τουρκοκρατίας (1430 - 1821). (Μακεδονική Λαϊκή Βιβλιοθήκη, 14.) 

Έν Άθήναις 1954. Σελ. 17. 

» » Συμβολή στήν ιστορία καί οργάνωση τής Φιλικής Εταιρείας. (Ελλη¬ 

νικά, 12, 65- 78.) 

» » Ό αρματολός Μεϊντάνης (τέλη Που αίώνος). (Αυτόθι, 13, 160 -164.) 

> » Ιστορικές παραδόσεις τών Ελλήνων προσφύγων τοΰ Σογιούτ. (Ελλη¬ 

νικά, Παράρτημα 4, Προσφορά εις Στίλπωνα Π. Κυριακίδην, 77-88.) 

» » 'Η μαρτυρία τοΰ περιηγητοΰ ΚοβειΊ άε Ότευχ περί τοΰ κωδωνο¬ 

στασίου τής Άγιας Σοφίας Θεσσαλονίκης. (Κανίσκιον Φ. Κουκουλέ, 

604-614.) 

Βαλέτα Γ. Οί αρχές τοΰ νεοελληνικού θεάτρου (φιλολογική μελέτη). Αθήνα 1953. 

Σελ. 32. 

» » Τερτσέτης. "Απαντα. Τόμος Γ' (Εισαγωγή Νίκου Α. Βέη). Άθήναι 

1953. Σελ. 416. 

Βάντξιον Άχιλλέως. Ό εθνικός ευεργέτης Άναστ. Τσούφλης. (Ηπειρωτική Εστία, 
1954,949 - 952.) 

Βασδραβέλλη Ίωάνν. Κ. Ιστορικά αρχεία Μακεδονίας, Β' Άρχεϊον Βέροιας - Ναού- 

σης 1598 - 1886. (Μακεδονική βιβλιοθήκη, 19.) Θεσσαλονίκη 1954. 

Σελ. 407+κ«\ 

» » Συμβολή είς τήν ιστορίαν τής Θεσσαλονίκης κατά τον ΙΖ' αιώνα. 

89 -94.) 
Ό βομβαρδισμός τής έν Θεσσαλονίκη έκκλησίας τοΰ Αγίου Μηνά. 

(Γέρας Άντ. Κεραμοπούλλου, 420-425.) 
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Βασιλά Ή Χία. 5 Αποκατάσταση της λέξης «Πρυάρια». (Ηπειρωτική Εστία, 1958, 

837-838.) 

» » Ό ναός τοΰ Παντοκράτορος τής Πρεβέζης. (Αυτόθι, 1137 - 1140.) 

» » Γλύφω - λείφω - αλείφω. (Αυτόθι, 1954, 284.) 

» * *Η μάχη τής Νικοπόλεως καί ό χαλασμός τής Πρέβεζας. (Αυτόθι, 
953-958,1048- 1055,1137 - 1141.) 

Βασιλειάδου Θεοχ. Κερασοΰς : Σχολεία καί Έκκλησίαι. (Ποντιακή Εστία, 5, 2538 - 

2539, 2570-2571.) 

Βασιλοπούλου ΧαραΧ., Άρχιμ. Ή εσωτερική ζωή Κοσμά τοΰ ΑίτωλοΟ. (Κιβωτός, 

1954, 239-240.) 

Βαφειάδου Γ. Τρ. Μεγάλη Σαρακοστή - Πάσχα. (Ποντιακή Εστία, 5, 2534-2535.) 

Βαφείδου Νικ., Άρχιμ. Έξορκισμοί, χαϊμαλιά, νουσκάδες, κουρμπάνια στή Θράκη. 

Άθήναι 1953. Σελ. 16. 

» » Εκκλησιαστικοί επαρχίαι τής Θράκης καί 6 φάκελος 434 τής Βιβλιο¬ 

θήκης τής Βουλής περί Θράκης. (Άρχεΐον Θρςικ. Λαογρ. καί Γλωσ. 

Θησαυροί, 18, 5-130.) 

» » Γνώμη περί Κατσιβάλλων. (Αυτόθι, 299 -301.) 

Βέη Νίκου Α. Κατάλογος τών χειρογράφων κωδίκων τής Άγιωτάτης Μητροπόλεως 
Αργυρόκαστρου. (Έπετηρίς τοΰ Μεσαιωνικού Αρχείου, 4, 129 - 206.) 

» » Τό «Κακόν ”Ορος» τής Κρήτης καί τά παράλληλα τοπωνύμια αυτοί. 

(Κρητικά Χρονικά, 7, 451 -453.) 

» » Έκθεσις Ιστοριοδιφικών ερευνών έν Ζακύνθψ. (Νέα Εστία, 56, 

1205- 1209.) 

νϊδνίβΐδ ίαοηηβ3. Ι/ϋάηππίδίπιΗοη Οοιηιηιιηίΐΐε άεδ Οτεοδ ρεηάαηί 1& Όοιηίηα- 

Ηοη Τιιτςυβ. (Ι/Ηεΐΐόπίδτηε ΟοηΙειπροτ&ίη, 1953, 217-238.) 

Βιαβίζη Ιακώβου. Σημασιολογικά. (Έπετηρίς τοΰ Αρχείου τής Ιστορίας τοΰ Ελλη¬ 

νικοί Δικαίου, 1954, 123 - 127.) 

» » Τά έγγραφα δικαιοπραξιών τής Μυκόνου τοΰ 17ου καί 18ου αΐώνος. 

(Αυτόθι, 127 - 144.) 

» » Ή πρώτη έν Έλλάδι είσαγγελική άγόρευσις. (Αυτόθι, 144- 150.) 

Βλαστού Μ. Πιθανή έπιστημονική ερμηνεία των φαινομένων τής πυροβασίας. (Άρ¬ 

χεΐον Θρακ. Λαογρ. καί Γλωσ. Θησαυροί, 18, 321 -331.) 

Βλάχου Νικολάου. Ή συμμαχική προσέγγισις των τεσσάρων χριστιανικών κρατών 
τής χερσονήσου τοΰ Αίμου κατά τό έτος 1912. (Μακεδονική Λαϊκή 
Βιβλιοθήκη, 8.) Θεσσαλονίκη 1953. Σελ. 32. 

» » 'Ιστορία των κρατών τής χερσονήσου τοΰ Αίμου, 1908 - 1914. Τόμ. 

Α’. (ΟΕΣΒ.) Έν Άθήναις 1954. Σελ. 780-1-XVI, μετά 8 πιν. 

» > Ή άμφισβήτησις υπό των Βουλγάρων τής προτεραιότητος τής κατα- 

λήψεως τής Θεσσαλονίκης υπό τοΰ Ελληνικού στρατοί έν έτει 1912. 

(Ελληνικά, Παράρτημα 4. Προσφορά εις Στίλπωνα Π. Κυριακίδην, 

104 - 123.) 

» * 'Η έλληνικότης τής φυλής τών Μεσσαπίων. (Ελληνικά, Παράρτημα 
4, Προσφορά εις Στίλπωνα Π. Κυριακίδην, 124- 139.) 

νΐαοΙιθ3 Ν. Ι,ο. ΓβΙ&Ποη άεβ Οτεοε &53θτνί3 πνεο ΓΕίδί Οίίοπι&π βυζετείπ. 

(Ι/ΗεΙΙεηΐδίηβ ΟοηίεηιροΓπΐη, 1953, 135-150.) 
» * 1<ά ΟτΓ&ηάε Ιάεε. (Αυτόθι, 279 -287.) 

Βονραζέλη * Ελένης. *Η Μονοβάσια (-ιά) καί ή μονοβάσια (·ιά). (Πλάτων, 5, 

255 - 278.) 
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Βουρβέρη Κωνοτ. Ί. Πλάτων καί Κρήτη. Έν κεφάλαιον αρχαίας ελληνικής ανθρωπο¬ 

γεωγραφίας. (Κρητικά Χρονικά, 7, 326-336. 

Βούρβουλη Φωτεινής, δΐυάϊββ ΐη Πιε Βΐείοτγ οί ηιοάετη Οτεείί δίοτγ τηοΠνεδ. 

1*Ελληνικά, Παράρτημα 2.] Θεσσαλονίκη 1953. 

Βρόντη Αναστασίου. Οί Ροδίτισσες στον έρωτα. (Φιλολογική Πρωτοχρονιά, 1954, 

123-127.) 
Γάγαρη Γεωργ. “Ενα απελευθερωτικό υπόμνημα. (Ηπειρωτική Έστια, 1953, 141 -142.) 

ΟβαηαΗορΙοδ Όβηο 3οΚη. Οτεοο-ΓαΠη ΚεΙπΠοηδ οη Πιε Ενε οί Πιε ΒγζαπΠηε 
ΚεδΙοτ&Ηοη : Τ5ε Β&Ηΐε οί Ρεΐ3.£οηΐμ — 1259. (ϋωηΒμτίοη Ο&κδ 

Ραρετδ, 7, 99 -141.) 
» > Οπ 15ε 3ε5ΐ3ηα οί 15ε ΟτεεΡ &ηά Κοπιαη 05ιιτο5ε8. Α εοηίιάεη- 

Ηαΐ ραραί άΐτεοΗνε ίοτ Πιε ίηιρΙεηιεηίαΠοη οί υηϊοπ (1278). (ΤΙιε 

Οτεείί Ογ15ο<3. Τ5εο1. Κενίειν, 1, 1954, 16-24.) 

» » Τ5ε Νίεεηε Κ,ενοΙυΗοη οί 1258 αηά 15ε ϋδΐιτραΗοη οί Μϊε5ε1 

VIII Ρ3ΐεεο1ο§;ο5. (ΤπιάΐΗο, 9, 420-430.) 

Γενναδίου, Μητροπολίτου Ηλιουπόλεως καί Θείρων. Ιστορία τοΰ Οικουμενικού 
Πατριαρχείου. Τόμος Α'. Άθήναι 1953. Σελ. 448 + ιε', μετά 8 πινά¬ 

κων καί 2 χαρτών. 
> > 'Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Νεόφυτος Βλ (Όρθοδοξία, 28, 48-57.) 

> » Ή πρώτη από τοΰ θρόνου άποχώρησις τοΰ Πατριάρχου Αθανασίου 

Α'. (Αυτόθι, 145- 150.) 
, » Εύλύτωσις καί διάζευξις παρά τοΐς Βυζαντινοΐς καί μετά ταΰτα. (Αυ¬ 

τόθι, 195- 198, 291 - 297.) 
> » *0 τρόπος τής συντηρήσεο^ς Πατριάρχου καί Μητροπολιτών κατά τον 

ΙΖ’ αιώνα. (Αυτόθι, 322 - 327.) 
» » Έκ τών χειρογράφων τοΰ Οικουμενικοί Πατριάρχου Αθανασίου 

τοΰ Α'. (Αυτόθι, 29, 5-10.) 
» » Ή έξέλιξις τών Ευαγγελικών περικοπών (Αυτόθι, 58- 59.) 

» » Φόροι τινές πατριαρχικοί καί αρχιερατικοί κατά τον ΙΖ' αιώνα. 

(Αυτόθι, 128 - 134.) 
> » Ενθυμήσεις άπό ελληνικά χειρόγραφα τοΰ Βρεττανικού Μουσείου 

(Λονδίνου). (Αυτόθι, 141 - 144.) 
, » Ή περί εκκλησίας διδασκαλία τοΰ I. Χρυσοστόμου. (Αυτόθι, 241-259.) 

Οβηηαάίοε, Μβί>\ Οοιηππιηίο&Κοη ίοίίε (13 ανηΐ 1953) 9^ Οοη^τέδ ίηίεπιμΗο- 
ηαΐ (ΓΕίνιιΙεδ Β^ζαπΗηεδ οοπνοςιιέ ο Τ5ε55&1οηί1Η. Αί5εηε3 

1953. Σελ. 10. 
Γερμανού, Μητροπ. Θυατείρων. Κωνσταντίνος ό Ε', Οικουμενικός Πατριάρχης 

(1897 - 1901). (Άρχεΐον Εκκλησιαστικοί καί Κανονικοί Δικαίου, 

1954,98- 105.) 
6βοί'9αοα8 Όβηιβίνΐιιε. Μοάετπ ηοηιεηοΐ&ίατε οί Αί5ειΐ3 αηά αΐΐε^εά ίπίΐιιεηοεδ. 

(ΒείίΓ&£ε Ζ11Γ Ν&ηιεηίθΓ3θ5υη§. 1&5τβ3η2 1953, 128- 159.) 

» » Ργοπι Πιε Κϊδίοτγ οί 15ε Οτεεο 1&η§υ&£6. (Γέρας Άντ. Κεραμο- 

πούλλου, 321 -341.) 
„ » Τ5ε Ιεπτηεά εΐεηιεηίδ ΐη Οΐοη^δίοε δοΐοιηοβ’ ννοτίί. (δΗιάίεδ Ρτε- 

δεηίεεί ίο Όανίά Μοοτβ Κ,οΒίηδοη, 1953, 732-742.) 

Γεωργαντζη Άν. Ή μάχη τοΰ Ζαλόγγου καί ό χαλασμός τών γύρω χωριών (έπί τή 
βάσει ανεκδότων ιστορικών στοιχείων). (Ηπειρωτική Εστία, 1953, 

815 - 820.) 
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Γεωργαντζή Αν. 'Η Μονή Ζαλόγγου καί ή έθνικοθρησκευτική δράση της στά χρόνια 
τής Τουρκοκρατίας. (Αυτόθι, 1954, 377-381.) 

Γεωργιάδου Κ. Δ. Τό αγροτικό σπίτι τής περιοχής Κυρηνείας Κύπρου. (Λαογρα¬ 
φία, 15, 111 - 146.) 

ΟβθΓ(ΐίαάβ$ - ΑνηαΚϊδ Ο. Οτε^οι-^ Ραίπηιβδ, Πιε χιόνες απά Πιε {311 οί ΟαΙΙίροΙί. 
(Β>'Ζ3πΙίοπ, 1953, 305-312.) 

’ » Κιιίυ^τνα Τι-αάΚΐοηβ ίπ ίΗβ Οίίοηΐ3π Ειηρΐτε. Α^Μδ, ΒεΗδεΙπ, 

Βετνΐδίΐθδ, απά Οβίίεηιεη. (Ιουτηβΐ οί Νε&Γ Εαδίεπι δΐιιάίεδ 
XII, 4, 1953, 232 -247.) 

Γεωργούλη Κ· Δ. Γεώργιος Γεμιστός - Πλήθων. (Νέα Εστία, 53, 744- 754.) 

Γιαχονμάχη Νάρκισσον. 'Η φιλοσοφική κίνησις έν Βυζαντίφ κατά τον ια' αιώνα. 

(Νέα Σιόίν, 49, 275-298.) 

Γιαννακάχη Γ. 'Ιστορία τής γενετείρας μου, τοΰ χωρίου Ίντζέκιοϊ. (Άρχεϊον Θρακ. 

Λαογρ, καί Γλωσ. Θησαυρού, 18, 221 -258.) 

Γιαννακοπούλου Θ. Δ. Ναυπλιώτιδες. (Βιβλιόφιλος, τεΰχ. “Ιανουάριου - Μαρτίου 
1953,5 - 10.) 

» 'Η βιβλιοπωλία κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους. (Αυτόθι, τεΰχ. 
Απριλίου - Ιουνίου 1954, 111 - 113.) 

Γιαννοπούλου Μαριέττας Ε. “Ανέκδοτα ιταλικά έργα του “Ιουλίου Τυπάλδου. (Ελ¬ 
ληνικά, 12, 341 - 371.) 

* * Η Ζάκυνθος κατου απο το Βυζάντιο καί οί επαφές της μ“ αυτό. 
(Ελληνική Δημιουργία, 11, 613-616.) 

Γκανούλη Γ. Θ. 'Η πιρπιρούνα. (Μακεδονικόν 'Ημερολόγιον, 1953, 269-270.) 

Γκητάκον Μιχ. Χαρ. Ο ψαλείς τό 1821 έν δεσμωτηρίφ παρακλητικός κανών πρός 
τήν Υπεραγίαν Θεοτόκον υπό των μελλοθανάτων αρχιερέων τοΰ 
οικουμενικού θρόνου. (Μεθ’ Ιστορικής εισαγωγής, ερμηνευτικών σχο¬ 

λίων καί κρίσεων.) Έν Άθήναις 1953. Σελ. 28. 

Γκίνη Δημητρίου Σ. Πέντε επισκοπικοί αποφάσεις διαζυγίου τής Δυτ. Μακεδονίας 
τοΰ ΙΗ' αίώνος. (Κανίσκιον Φ. Κουκουλέ, 348-354.) 

Γρηγόρη Μιχ. Π. Σωφρόνιος Ιεροσολύμων. (Κιβωτός, 1954, 59-60.) 

Γρηγοριάτον Βησσαρίωνος, Άρχιμ. Κώδιξ ιστορικού μοναχολογίου τής έν Άγ. Όρει 

νΑθφ ίεράς Μονής τοΰ 'Οσίου Γρηγορίου. Βόλος 1954. Σελ. 86. 

Γρηγορίου Εμμανουήλ Θ. Έλληνες καί Βούλγαροι. Θεσσαλονίκη 1953. Σελ. 
664+κβ\ 

Γριτσοπούλον Τάσον Άϋ·. Ευγενίου Ίωαννουλίου τοΰ ΑίτωλοΟ έπιστολαί ανέκδο¬ 
τοι. (Άθηνά, 58, 29 -64.) 

» Δικαστική άποφασις τριών αρχιερέων επί κληρονομικής ύποθέσεως 
κατά τό 1825. (“Αρχεϊον “Εκκλησιαστικού καί Κανονικού Δικαίου, 
1953, 73- 83.) 

* Μία περίεργος ύπόθεσις διαζυγίου κατά τήν Έπανάστασιν. (Αυτόθι 
1954,37 - 55.) 

» » Οί ναοί τής Δημητσάνης. (Αυτόθι, 131 -153, 220-249.) 

5 » Συμβολή εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν τής Ραιδεστοΰ. (Άρχεϊον 
Θρακ. Λαογρ. καί Γλωσ. Θησαυρού, 18, 179- 192.) 

* » “Ανέκδοτα κείμενα Ευγενίου τοΰ Αίτωλοΰ. (Γέρας “Αντ. Κεραμοπούλ- 
λου, 480- 488.) 

> » Ο Στασινός τής Άκοβας καί ή οικογένεια Λαμπαρδοπούλου τής Δη¬ 

μητσάνης. (Ελληνικά, 13, 129- 159.) 
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Γριτσοπούλον Τάσου Ά&. ΆπανταχοΟσα τού τοποτηρητοΰ “Αθηνών Νεοφύτου 
περί τής Μονής Αγίας Φιλοθέης. (Ελληνική Δημιουργία, 11, 

305 - 307.) 
> » Ό ηθικός οπλισμός των Ελλήνων κατά τόν αγώνα τοΰ 1821. (Αυ¬ 

τόθι, 434-444.) 
, > 'Ο Δρυϊνουπόλεως Νεόφυτος. (“Ηπειρωτική Εστία, 1953, 461 -466.) 

» » Ό “Ιωαννίνων Νεόφυτος. (Αύτόθι, 902 -908.) 
» » Ό “Ιωαννίνων Καλλίνικος. (Αύτόθι, 1954, 447 -452, 576 -585, 

698 -702.) 
> > Άνθιμος Καράκαλλος “Επίσκοπος Μεθώνης, ό έκ Δημητσάνης και η 

σωζομένη αλληλογραφία αυτού. (Θεολογία, 24, 117 - 127,234-249.) 

Δάκαρη Σωτ. “I. 'Η ύδρευση των Γιαννίνων στους χρόνους τής Τουρκοκρατίας. 

(“Ηπειρωτική Εστία, 1953, 919 -923.) 
» > Παρατηρήσεις στή μελέτη «ή νεώτερη Εύροια». (Αύτόθι, 1146 - 1149.) 

Δαλεζίου Ευγενίου. 'Ο απελευθερωτικός αγών καί ή Αγία "Εδρα. Μία νέα πηγή 
τής ιστορίας τής ελληνικής παλιγγενεσίας. (Κανίσκιον Φ. Κουκουλέ, 

380-385.) 
Δασκαλάκη Άπ. Β. Μία μάχη γυναικών πού έσωσε τόν αγώνα τού 1821. Τό περί¬ 

φημο Μανιάτικο άσμα τής Βέργας. (Άτλαντίς, 1954, τεΰχ. 6, 10 - 11.) 

Δασκαλάκη Γ. Δ. Τό Ελληνικόν πρόβλημα. (Ποιο είναι καΧ Λ&ς λειτουργεί τό σύγ¬ 

χρονον Ελληνικόν Κράτος.) Άθήναι 1954. Σελ. 84. 

» > Ή αιώνια Ελληνική ιδέα τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας. (Άρχεϊον 

Νομολογίας, 4, 1953. Σελ. 38 ίδ. άπόσπ.) 

Δελιαλής Ν. Π. Σημειώματα περί τοΰ “Ιατροφιλοσόφου Καρακάση. (Γέρας Άντ. 

Κεραμοπούλλου, 542 -543.) 

Όβηάίαβ ΜϊΰΗβΙ. δυτ Ιβδ ταρροτίδ εηΐτε Ιεδ Οτεεδ εΐ Ιεδ Ρτ&ηοδ εη ΟπεηΙ αρτεβ 
1204. (Κανίσκιον Φ. Κουκουλέ, 371 -379.) 

Δένδια Μιχαήλ. Συμβο?,ή εις τά τής όργανώσεως καί λειτουργίας τής διοικήσεως εν 
τφ Βυζαντινφ κρατεί περί τήν έποχήν τής υπό τών Φράγκων κατα- 

λύσεως αυτού, (δΐιιάΐ Βΐζ. ε Νεοείΐεπίεί, 8, 1953, 307 - 322.) 

» » Συμβολή είς τήν μελέτην τής δημοσίας διοικήσεως έν Καλαβρίμ και 
Σικελία υπό τούς Νορμανδούς ηγεμόνας. Ή διακράτησις ώς διοικη¬ 

τική περιφέρεια. (Αύτόθι, 299 εξ.) 

Δεντάκη Βασιλείου Δ. 'Η διοργάνωσις τής μοναχικής πολιτείας τοΰ Άγιου Όρους. 

(“Ελληνική Δημιουργία, 13, 521 - 534.) 

Δεντρινον Είρ. Α. 'Η Κερκυραϊκή Σχολή. Κέρκυρα 1953. Σελ. 114. 

Δεσποτίδη Μ. Λαογραφικά τής “Αμοργού. Στ’ άγιασμα τού Βαλσαμίτη. (Σαντορίνη- 

Αμοργός, 1953, τ. 16-17, 17.) 
Δεσποτοπούλου Άλ. 1. Ό κυβερνήτης Καποδίστριας καί ή άπελευθέρωσις τής Ελλά¬ 

δος. Άθήναι 1954. Σελ. 224+γ'. 

Δημαρά Θ. Κ. Δύο φίλοι, Κοραής καί Βάμβας (με ανέκδοτα κείμενα). Άθήναι 

1953. Σελ. 80. 
> , (επιμέλεια). Ό Κοραής καί ή έποχή του. Άθήναι 1953. Σελ. 366. 

» » Βιογραφικά τοΰ Αγαπίου Χαπίπη. (Ελληνικά, Παράρτημα 4, Προσ¬ 

φορά είς Στίλπωνα Π. Κυριακίδην, 168 -182.) 

» > Τό θέμα τής Πόλης στή Φαναρκάτικη ποίηση. (Νέα Έστια, 53, 

855-859.) 
> » Προτομή τού Κοδοικά. (Φιλολογική Πρωτοχρονιά, 1953, 58 -67.) 



408 Βιβλιογραφία 

Δημητριάδη Εύαν&ίας Δ. Ή Μητέρα στή Νεοελληνική ποίηση. (Ακτίνες 1954 
76 -87, 126 - 139.) 

Δημητριάδου Χρ. Οί «Κοτσαμάν’» στή Λιβερά. (Ποντιακή Εστία, 5, 2387-2389.) 

Δημητριάδον Γεωργίου Β. Κοσμάς ό Αίτωλός. (Άρχεΐον Εκκλησιαστικού καί Κα¬ 

νονικοί Δικαίου, 1954, 61 -64.) 

Δημητροπούλου Παναγιώταν X. Ή ανθρωπολογία τοΰ Μεγάλου Αθανασίου. Άθή- 
ναι 1954. Σελ. 144. 

Διαμαντή Κων. ' Αϋ>. Τό πανηγύρι τής 'Αγίας Παρασκευής στα Τζουμέρκα μέ τό 
χορό «Καγκελάρι». (Αίξωνή, 1953, 63 - 71.) 

» Τό Είκοσιένα καί τά Γεν. Αρχεία ώς ιστορική πηγή του. (Ελλη¬ 
νική Δημιουργία, 11, 353 -356.) 

» » Αγάπιος Ρήγας, έκ Πάργας Ιεροδιδάσκαλος. (Ηπειρωτική Εστία, 
1953, 557-561.) 

» Σίμος Άγγ. Σΐμος, “Ιωαννίτης διδάσκαλος κατά τούς χρόνους τοΰ Άγώ- 

νος καί τοΰ Καποδιστρίου. Επτά έγγραφα αύτοϋ. (Αυτόθι, 909-918.) 

* * “Εθιμα Χριστουγέννων στή Νησίστα Τζουμέρκων. (Αυτόθι 1272- 
1278.) 

* * Επίσκοπος Παραμυθίας Προκόπιος. (Αυτόθι, 1954, 353-360.) 

* * Λαογραφικά Νησίστας Τζουμέρκων. (Αυτόθι, 970-977, 1079- 1082 
1168-1171.) 

Διομήδη *Αλεξάνδρου Ν. Άπό τήν οικονομικήν πολιτικήν τοΰ φθίνοντος Βυζαντίου. 

Ή έξέλιξις μετά τό 1204. (Νέα Εστία, 53, 823-832.) 

Δωροθέου, Μητρ. Ααρίσης. Κύρος υιοθεσίας τελεσθείσης έν Τουρκίρ υπό εκκλησια¬ 

στικού δικαστηρίου Ί. Μητροπόλεως τής έν Κωνσταντινουπόλει Με¬ 

γάλης τοΰ Χρίστου Εκκλησίας· (Άρχεΐον Εκκλησιαστικού καί Κανο¬ 
νικού Δικαίου, 1953, 101 - 104.) 

Ε.Γ. Μ, Πατριωτική υμνολογία. (Εκκλησία, 31, 33 -34.) 

» > Τό προοίμιον των «Κανόνων» τής Μεγ/Εβδομάδος. (Αυτόθι, 114 -115.) 

Ενεττεκίδη Πολύχρονη. Τρία ελληνικά δημώδη ρσματα μετά γαλλικής μεταφράσεως 

και σχολίων τοΰ Αδαμάντιου Κοραή καί ένα μετάφρασμα τής παρα¬ 

βολής τοΰ άσοίτου υίοΰ είς τήν διάλεκτον των Ελλήνων τής Κορσικής. 

(Παγκάρπεια, 1953, 133- 150 μετά 2 πιν.) 

ΕηβρβΙίΐάΰ$ Ρ. Κ. βιιείςιιβδ άοειιπιεπίδ Ρρζ&ηίίηδ άβδ ΑτεΜνβδ άιι Μοηΐ ΑΠιοβ 

ά’&ρτέδ Ιεδ εορίεδ άβ Μίηοίάε Μ^ηαδ (1843) βοηδετνεδ ά Ια 

ΒίόΙίοΠιεςυθ Ν&ίΐοη&Ι άε Ρατϊδ. (5ίαάΐ Βίζ&ηίίπϊ ε Νεοείΐεπίεί, 
7, 1953, 61 -65.) 

* » Εε δοιηηι&ίΓε ά’ιιη ω&ηιΐδεΓΪΙ: 5γζαηΗη ίηοοηηιι έ§ατέ ά&ηδ 
1ε ίοηάδ ίΓΕίιςπίδ άε Ια ΒίΙΜίοΗΐέςιΐιβ Ναϋοηαίε & Ρ&τίδ. (Αυ¬ 
τόθι, 67.) 

Εξάρχου Β. Θέσεις περί τής φύσεως τής Εκκλησίας έ| έπόψεως “Ορθοδόξου. 

(“Ορθοδοξία, 28, 59 - 64.) 

Έράστον Β. Οί Πατέρες τής “Εκκλησίας καί τά γράμματα. (“Ακτίνες, 1954, 106- 
111, 164- 168, 222-228.) 

* » Ανέκδοτες σελίδες τοΰ ’Αλ. Μωραϊτίδη. (Αυτόθι, 501 -504.) 

Ενθυμίου Αναστασίου. “Ανέκδοτα χειρόγραφα Βούρμπιανης. (“Ηπειρωτική Εστία, 

1953, 382 -384- 1954, 800-802.) 

* * Τό Κάστρο τής Κόνιτσας (οί παραδόσεις τής “Ηπείρου μας). (Αυ¬ 
τόθι, 1954, 33-34.) 
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Εν&υμίον Αναστασίου. Οί Γύφτοι (Ρώμηδες) τής επαρχίας Κονίτσης καί ή συνθη¬ 

ματική των γλώσσα. (Αυτόθι, 481-484.) 

Ευ&νμίου Διονυαιάτου. Περί τής άλώσεως τοΰ Μελίκ καί τής καταστροφής και σφα¬ 

γής καί ζωγρήσεως των αύτοΰ στρατευμάτων. (Ποντιακή Εστία, 4, 

1832 - 1836.) 
» » Γεώργιος Άμιρούτζης ό Τραπεζούντιος. (Αυτόθι, 1911 - 1914, 2038.) 

» » Τά όφφίκια τοΰ παλατιού των Κομνηνών τής Τραπεζοΰντος. (Αυ¬ 

τόθι, 2163 -2164.) 
» » Τό ιστορικόν τής ίδρύσεως τοΰ πρώτου ναυπηγείου τοΰ Πόντου. 

(Αυτόθι, 4, 2250-2251.) 
» » “Υπόμνημα είς τόν “Άγιον Μεγαλομάρτυρα Ευγένιον και τους συναθλους 

αύτοϋ Οΰαλεριανόν, Κανίδιον καί Άκΰλαν. (Αυτόθι, 5, 2371 - 2374.) 

» » Σημειώσεις τινές περί καρναβάλου. (Αυτόθι, 2536-2537.) 

Ευμενίου, Έπιοκ. Αάμπης και Σφακίων. Εγκύκλια Γράμματα Μητροπολίτου Ηρά¬ 

κλειας “Ιγνατίου. (“Ορθοδοξία, 29, 78-83.) 

Ευσταθίου, Αρχιμανδρίτου. Μαρκέλλα ή παρθενομάρτυς. (Πάνταινος, 1954, 348 - 

351.) 
Ευστρατιάδον Σωφρονίου. “Ιωσήφ ό Στουδίτης αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. (Μακε¬ 

δονικά, 2, 1941-1952 (1953), 25-88.) 

Εΰφραιμίδου Χρήστου Σ. * Ο γάμος στά Σούρμενα. (Ποντιακή “Εστία, 4, 2318- 

2319.) 
Ζα&νΙΙιίηο8 Β. Α. Εε Οεδροί&ΐ Οτεε άε Μοτέβ. Τοηι. Β'. ΑίΕεηεδ 1953. Ρ. 

408+νΐΙΙ. 
> » Ή Άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως καί ή Τουρκοκρατία. Άθήναι 

1954. Σελ. 143+η'. 
> > Ε& Ρτίδε άβ Οοηδί&ηΐΐηορίε εΐ 1& ίίη άιι Μογεη Αββ. (Ε’ΗεΙΙέ- 

ιπδΐηε ΟοπΙεπιροταίη, Μ&ΐ 1953, 69 -83.) 

> , Ε& Ρπδε άε ΟοηδΙ&ηΠηορΙε, Ιοιιτη&ηί: άαηδ 1& ροΐίΐϊφίε εΐ 1’έοο- 

ηοιηϊε ειιΐΌρέεηπεδ. (Αυτόθι, 85- 102.) 

» » Εε Ηιέιηβ άβ Οέρΐι&ΐοηίε βΐ 1ά άέίεηδε άβ ΓΟοβίάβηί. (Αυτόθι, 

1954,303-312.) 

» » Ε& ααΐίοη £τβοφΐε. (Ε& Κενιιε Ρτ&ηραίδβ άβ Ι’έΐίΐβ ΕιίΓορέβηηε, 

Ρέντ. 1954, 57 -61.) 
Ζακν&ηνον Διον. Σφραντζής ό Φιαλίτης. (Κανίσκιον Φ. Κουκουλέ, 657 -662.) 

» » Θέμα Κεφαλληνίας. (“Επτανησιακά Φύλλα, Δεκέμβριος 1953, 23 - 27.) 

> » “Αλέξανδρος Βασίλιεφ. (Νέα “Εστία, 53 , 895 - 898.) 

Ζαμπίδη Ιωακείμ Ί. “Η Καππαδοκική Νεάπολη (Νέβ - Σεχίρ) καί τά περίχωρα 

αυτής. Άθήναι 1954. Σελ. 32. 

Ζαρίκου Κοσμά, μονάχου. “Η έν Β. Ευβοίρ “I. Μονή, Αγιος Γεοάργιος Ηλια. Αθή- 

ναι 1953. Σελ. 64. 
Ζαφειριού Νικ. Ί. Ή Σάμος κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους. (Άρχεΐον Σάμου, 3, 

3ί-43.) 
> » Οικονομική, κοινωνική κλπ. κατάστασις τής Σάμου άπό τοΰ έτους 

70 μ.Χ.- 1463 μ.Χ. (Αυτόθι, 43-52.) 

» » “Εκκλησία τής Σάμου. (Αυτόθι, 68 - 76.) 

» » Ή ναυτιλία τής Σάμου. (Αυτόθι, 77-84.) 

» » “Η βυρσοδεψική έν Σάμφ. (Αυτόθι, 84-89.) 

» » Φρασεολογικά. (Αυτόθι, 90-132.) 
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Ζαφειριού Νικ. Ί. Συμβολή εις τάς έν Σάμφ άπαντώσας παροιμίας. (Αυτόθι, 
183-141.) 

» » Άπό τήν Σαμίαν διάλεκτον. Φωνητική. (Αυτόθι, 165- 198.) 

» » Τά Θεοφάνεια (ή Φώτα) στή Σάμο. (Αυτόθι, 232-234.) 

* * Δημοτολόγιον Κουμαραδαίων 1851. (Αυτόθι, 235-237.) 

Ζεπου Παν. I. Ή -νεότερα ελληνική επιστήμη του Αστικού Δικαίου. (Εναρκτή¬ 

ριος λόγος.) Άθήναι 1954. Σελ. 64. 

* » Νομοθετικοί προσπάθειαι Αικατερίνης τής Μεγάλης καί σύγχρονοι 
πόθοι ελληνικοί. (Κανίσκιον Φ. Κουκουλέ, 593 - 603.) 

Ζβροβ Ρ. /. Ι/ΐαίΙιίθηοβ άη άτοίί; Β^ζαπΠη δΐιτ 1& Ιό^ίεΐ&ίίοπ Γοηηι&ΐηε άε Ια 

ρέτΐοάε όεε ρπηεεε ρΒ&η&ηοίεβ. (δίαάί ίπ Μβια. άϊ Ρ. ΚοεεΗα- 
Βετ, 1953, 429 - 437.) 

Ζερβάκου Φιλο&έου, Άρχιμ. Ό πρώτος μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλειος 
πατριάρχης Γεννάδιος ό Σχολάριος καί ό τούτου διδάσκαλος Ιωσήφ 
Βρυέννιος μοναχός. (Κιβωτός, 1954, 100- 103.) 

Ζευγαδάκη Ν. Ε. Ή τελετή τής δευτέρας Άναστάσεως εις τό “Ηράκλειον. Ηρά¬ 

κλειον Κρήτης 1953. Σελ. 20. 

Ζενγώλη Γ. Δ. Ποιμενικά τής ορεινής Νάξου. (Λαογραφία, 15, 61-110.) 

* Μίά νέ“ τεχνοτροπία στα λαϊκά τραγούδια τής Νάξου. (Νέα “Εστία, 
55,328 -331.) 

Ζενγώλη Τάοοου Μ. Λαογραφικά Σημειώματα. Τόμ, Β'. (*Αγροτικά! παροιμίαι, 

παρατηρήσεις καί αξιώματα, λαϊκά γνωμικά, δεισιδαιμονίαι καί προ¬ 

λήψεις, περί αέρων καί ύδάτων.) ’Αθήναι 1954. Σελ. 90. 

Ζούμπου Σωτηρίου. Περί Βοημούνδου καί Ίωαννίνων. (Ηπειρωτική “Εστία 1953 
572 -574.) ’ ' 

Ζώη Λέων. X. Κρητικές σελίδες. (Κρητικά Χρονικά, 8, 216-226.) 

* > "Αγνωστοι ιστορικά! σελίδες. (Φιλολογική Πρωτοχρονιά, 1953 
221-225.) 

Ζώρα Γεωργίου Θ. Ή ξενιτεία έν τή “Ελληνική ποιήσει. (Σπουδαστήριον Βυζαντινής 
καί Νεοελληνικής Φιλολογίας τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών.) Αθή¬ 
να ι 1953, Σελ. 85. 

* * (επιμέλεια). Ποίησις καί πεζογραφία τής Έπτανήσου. Άθήναι 1953. 
Σελ. 397. 

» Γεώργιος ό Τραπεζούντιος καί αί προς ελληνοτουρκικήν συνεν- 

νόησιν προσπάθειαι αυτοί. Άθήναι 1954. Σελ. 167. 

’ * "Αγνωστα κείμενα καί νέαι παραλλαγαί δημωδών έργων. Άθήναι 
1954. Σελ. 31. 

Απάντησις εις Ν. Τωμαδάκη «Επανορθώσεις καί παρατηρήσεις εις 
βυζαντινά, αγιολογικό καί ύμνολογικά κείμενα». (Άθηνά, 58, 356.) 

Η Θυσία του Αβραάμ και ο Ιδίΐοΐι τοΰ Οτοίο υπό έποψιν περιεχο¬ 

μένου. (“Ελληνική Δημιουργία, 12, 79- 83.) 

* Η ιστορία καί ή κοινωνική καί πνευματική κατάστασις έν Έπτα- 

νήσψ άπό “Ενετοκρατίας μέχρι σήμερον. (Αυτόθι, 327 -341.) 

» » Ή Παναγία εις τήν Νεοελληνικήν Ποίησιν. (“Ελληνική Κύπρος, 
1953, 190-193.) 

Η βασιλεία τών Τούρκων Σουλτάνων Βαγιαζήτ Β' καί Σελήμ Α'. 

(Κατά τον ανέκδοτον ελληνικόν Βαρβερινόν κώδικα 111 τής Βατικα- 

νής Βιβλιοθήκης.) (Κανίσκιον Φ. Κουκουλέ, 415-444.) 

ί ρϊ 
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Ζώρα Γεωργίου Θ. “Η βασιλεία τών Σουλτάνων Μουράτ Α', Βαγιαζήτ Α', Μουσουλ¬ 

μάνου, Μούσα καί Μεχμέτ. (ΕΕΦΣΠΑ, 4, 219 -263.) 

» » “Ιστορία τοΰ Πτωχολέοντος (έξ Ιδιοκτήτου ανεκδότου παραλλαγής). 

(Κρητικά Χρονικά, 7, 267 - 295.) 
» » Κάρολος δ Ε' τής Γερμανίας καί αί προς άπελευθέρωσιν προσπά- 

θειαι. [Στιχούργημα έκ τοΰ ανεκδότου έλλ. Βατικανού κώδ. 2614.| 

(Νέα “Εστία, 53, 755 - 767.) 
» » “Η Κυπριακή φιλολογία κατά τήν περίοδον τής Φραγκοκρατίας. (Αυ¬ 

τόθι, 56, 77 -91.) 
Ζονα§ Θ. ΟπεηΙ&ίΐοηδ ϊάέο1ο£κιιιε5 εί ροΐΐΐί^υβδ α,ν&ηί: εΐ αρτέδ \ά οΐιυίε 

άε Οοη3ΐ3ηίίηορ1ε. (Ε’ΗεΙΙεηίδηιε ΟοηΙειηροτΕίη, Μ&ϊ 1953, 

1°3 - 3.24.) 
Ζώρα Γ. Θ. - Μπουμπουλίδου Φ. Κ. Έπτανήσιοι προσολωμικοί ποιηταί. Άθήναι 

1953. Σελ. 96. 
Ζωοιμά Νικολάου Π. Εύγενοΰς Γραικοΰ καί “Ιππότου τοΰ Τάγματος τοΰ Σωτήρος : 

ή Διαθήκη. (Ηπειρωτική “Εστία, 1953, 1123- 1127.) 

Ήλιοπούλου Άγγ. Γ. “Ηρωισμοί Δερβενοχωριτών εις τήν μάχην τοΰ Βαλτετσίου. 

(Χρονικά τοΰ Μόριά, 2, 134- 136.) 

Θέμελη Γ. (επιμέλεια). Προβελέγγιος - Δροσίνης - Πολέμης - Στρατήγης - Καμπάς. 

Άθήναι 1953. Σελ. 382. 
Θέμελη Χρυσοστόμου, Άρχιμ. Άρχαί καί διάδοσις τοΰ Χριστιανισμοί έν Εύβοίφ. 

(Γρηγόριος ό Παλαμάς, 37, 247 -256, 327 -332, 410-420 38, 

44-49.) 
» » Συνοπτική “Ιστορία τής Διαρκούς Ίεράς Συνόδου τής Εκκλησίας τής 

“Ελλάδος. (Εκκλησία, 31, 320 -339.) 

» » Ή έπισκοπή Ώρεών. (Θεολογία, 24, 64 -69.) 

» » Αί έπισκοπαί Πορθμού, Αύλώνος, Αιδηψού, Ζάρκων καί Καναλιού. 

(Αυτόθι, 25, 88-99.) 

Θεοδωρίδου Γ. Μ. Άθαν. Τσακάλωφ καί Νικ. Σκουφάς. (“Ηπειρωτική “Εστία, 1953, 

225-230.) 
» » Χατζημιχάλης Νταλιάνης. (Αυτόθι, 1954, 810-816.) 

ΤΜοάονίάβα ^βαη. Ιηΐτοάιιοΐίοπ ό Γέΐυάε άε Ια ίοοίο^ίε Β^ζ&ηΙΐηε. (Αείεδ άα 
δερίΐέηιε Οοη^τέδ Ιπίετιιαίίοηδΐ άΉΐδίοίΓβ άε3 δοίεηοεδ, 1953, 

601 - 609.) 
Θεοδωρίδου Τρ. “Η “Ιερά Μητρόπολις Ζιχνών καί οί Μητροπολϊται της. (Σερραϊκά 

Χρονικά, 1953, 163- 180.) 

Θεοδώρου Ε. Δ. “Η αρχαία “Εκκλησία ώς «κοινωνία αγάπης» έν τφ καιρφ τών θεο¬ 

μηνιών. (“Εκκλησία, 30, 264-266.) 

Θεοκλήτου, μονάχου Διονυσιάτου. Τό "Αγιον "Ορος-Άθως. ( Ελληνική Δημιουρ¬ 

γία, 13, 468- 482.) 
Θεοχαρίδου Γ. Κατεπανίκια τής Μακεδονίας. Συμβολή εις τήν διοικητικήν ιστο¬ 

ρίαν καί γεωγραφίαν τής Μακεδονίας κατά τούς μετά τήν Φραγκο¬ 

κρατίαν χρόνους. [Μακεδονικά, Παράρτημα 1.] Θεσσαλονίκη 1954. 

Σελ. 98 + ς'. 
» » “Η Κοίοηάα τοΰ Αγίου Γεωργίου εις τάς αναμνήσεις τοΰ ΚοΒετί; 

άε Βτειιχ. “Ελληνικά, Παράρτημα 4, Προσφορά εις Στίλπωνα Π. 

Κυριακίδην, 636 - 649.) 

Θέρου 'Άγι. Άλαγονιακά αινίγματα. (Λαογραφία, 15, 1954, 421 -428.) 
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Ίννιάνου ’Δντ. Κ. Τρία ανέκδοτα καί άγνωστα ποιήματα τοΰ Κ. Π. Καβάφη. (Κυ¬ 

πριακά Γράμματα, 19, 153 *155.) 

Ίωακειμίδου Σάββα. Τό Χαπέσ’ καί τά είκοσι χωρία αυτού. (Ποντιακή Εστία, 4, 

1856- 1858,1996 - 1998,2084-2086,2314.) 

ίοαηηον. Ρ. Όϊε άείίηίίΐοη άεε 3είηδ Βει ΕιΐδίΓδΙϊοδ νοπ Νίκαια. Οίε ϋηϊνεΓδμ- 

ΙΐεηίεΙιε ίη άετ Βγζμηίίηϊδοΐιεη Τ1ιεο1ο£;ίε ίπι 11. (Β^ζ&πίϊ- 

ηίδείιε ΖείίδοΙιπΛ, 47, 358- 369.) 

» » ϋ33 3εηιεΐοηΐ3 ΕηδΗαίίοδ νοη Νίκαια (1117). Όετ Νοπιί- 

η&ΐίδΐηυδ ιιη<3 άίε ιηεηδείιΐίεΐιε Ρδ}Γε1ιο1ο§:ίε ΟΗπδίί. (Αυτόθι, 
369 - 379.) 

» » Όε3 Ηβιΐδ Ππ5ί£ηΗη νοη Κγρτοδ. (ΟείϋΓοΙιΙΐοΙιε δΠκΙίοη, 3, 
42-51.) 

Καζαβή Γεωργίου Ν. Ή Νίσυρος εικονογραφημένη. Τείχος Α'. Νέα Ύόρκη 1954. 

Σελ. 20. Τεύχος Β'. Νέα Ύόρκη 1954. Σελ. 24. 

Καιροφύλα Κώστα. Αί πνευματικοί σχέσεις Ελλάδος καί Ιταλίας. (Ελληνική Δη¬ 

μιουργία, 11, 119-124.) 

» » Μια εταιρεία εις τό Παρίσι διά τήν άπελευθέρωσιν τής Ελλάδος. 

(Αυτόθι, 357 -360.) 

» » "Αγνωστον χειρόγραφον Άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως. (Αυτόθι, 

631 -633.) 

Κάχου Γ. - Παπαφωτίου. Ή καταγωγή τού Καραϊσκάκη. (Ηπειρωτική Εστία, 

1953, 1237 - 1241.) 

Καχριδη Θ. Ή γυναίκα τοΰ Κανδαύλη. Μιά άγνωστη τραγωδία. (Ελληνικά, 

12, 1 - 14.) 

» > Μία νεοελληνική παράδοση για τήν Άσίνη. (Ελληνικά, Παράρτημα 
4, Προσφορά εις Στίλπωνα Π. Κυριακίδην, 282 -293.) 

» » Ερμηνευτικά στον Άπόκοπο τοΰ Μπεργαδή. (Κρητικά Χρονικά, 7, 

409-413.) 

Καλετσάρη Κ. I. 'Η Παναγία τοΰ Μικρόκαστρου (Τσιαρούσινου) Σιατίστης. (Μακε¬ 

δονικόν Ήμερολόγιον, 1953, 289-292.) 

Καλιρώση Αγλαΐας. Κοιστας Κρυστάλλης (μελέτη). (Ελληνική Δημιουργία, 11, 

106-111.) 

Καλιτσουνάχη Ίωάννον. 'Η διέλευσις τού περιηγητοΰ Απιοΐά νοπ Η&τί£ δι’ Ελ¬ 

λάδος κατά τό 1497. (Κανίσκιον Φ. Κουκουλέ, 245-260.) 

Καλλέρη Ίω. Μακεδονικά στοιχεία εις τήν Κοινήν των 'Ελληνιστικών χρόνων. (Γέ¬ 

ρας Άντ. Κεραμοπούλλου, 654-682.) 

> » «Τροφαί καί ποτά» είς πρώτο βυζαντινούς παπύρους. (Κανίσκιον Φ. 

Κουκουλέ, 689 - 715.) 

Καλλοναίου Μιχ. 'Ο Μαϊουμάς (έθιμο Πρωτομαγιάς), (Αίξωνή, 1953, 57 -58.) 

» * 'Η γένεση καί τό νόημα τοΰ χοροΰ. (Αυτόθι, 72 - 73.) 

Καλογηρα Άνδρέου Χρ. 'Η Κεφαλληνία ή Κεφαλονιά. Αθήναι 1954. Σελ. 80. 

Καμπάνη Πέτρου. 'Η Αφροδίτη τής Μήλου. (Σαντορίνη - Αμοργός, 1953, τ. 16 - 

17, 12-13.) 

» » Θηραϊκά ιδιώματα καί Συριανή ετοιμολογία. (Αυτόθι, τ. 23 -24, 13.) 

Κανατσούλη Δημ. Τό κοινόν των Μακεδόνων καί τά συνέδρια των μερίδων. (Ελληνι¬ 

κά, Παράρτημα 4, Προσφορά είς Στίλπωνα Π. Κυριακίδην, 294 - 304.) 

Κανδηλάπτη Γ. Θ. Κάστρα καί καστέλλια Χαλδίας. (Ποντιακή "Εστία, 4, 1848, 

1907 - 1908.) 
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Κανδηλάπτη Γ. Θ. Ή Παναγία Σουμελά, ή Μεγάλη Μητέρα. (Αυτόθι, 2131-2132.) 

» » 'Η Άογυρόπολις τοΰ Πόντου (ιστορική μελέτη). (Αυτόθι, 5, 2443 - 

2444, 2567 - 2569, 2637 - 2639, 2713 - 2715, 2752 - 2754, 2901 - 2904.) 

» » Περί γουρζουλά. (Αυτόθι, 2589-2590.) 

Κανονίδη Σταύρου. Κερχανά - παρχανά - τσανεύω. (Ποντιακή Εστία, 4, 1937 -1938.) 

» » Άνιχνεύματα («'Ο πάθος μαθός», «τή Τροιάδας τά κακά», «Όγου- 

ζωτός», «*Αμώ σε, Μακεδών»). (Αυτόθι, 5, 2396 -2398.) 

» » Όγούζ, γουζίν, νογάϊ. (Αυτόθι, 2587.) 

Κοντοπούλου Βασ., Άρχιμ. Κατάλογος επισκόπων καί πατριάρχων ' Ιερουσαλήμ 
από τοΰ Α' μέχρι τοΰ ενάτου ήμίσεος αιώνος. (Νέα Σιών, 49, 

259 -274.) 
Καραμάνου Κ. Μ. Κύπρος. "Αθήναι 1954. Σελ. 360, μετά πολλών είκόνων. 

> » Γλωσσάριο στο έπος τής 9ης "Ιουλίου 1821 στή Λευκοκάα. (Νέα 

Εστία, 56, 127- 133.) 

Καραμήτσου Γιάννη Α. Φως στον Άνδρέα Πιπΐνο. (Τό Μέλλον της "Υδρας, 1954, 

69- 70.) 
Καρανίχα Δημ. Τά εγκλήματα κατά τής θρησκείας. (Γρηγόριος ό Παλαμάς, 37, 

. 399-409.) 
Καράντζαλη Δημοσ&. Συνοπτικός πίναξ των Άγ. επτά Οικουμενικών Συνόδων. (Εκ¬ 

κλησία, 31, 305-307.) 

Καραξιξέλη Σ. Θρύλος καί ιστορία τής Αγιάσου τής νήσου Λέσβου. Τεύχος Ε'. 

Μυτιλήνη 1953. Σελ. 431 -501. 

Καρατζα Σταμ. Κ. Υποκοριστικά τοΰ Ιδιώματος Κύμης καί περιχώρων. (ΟοΙΙε- 

αΐϊοη άε ΓΙηδίΐίαΙ Ρταηςμίδ (ΓΑΠιεηεδ 34.) "Αθήναι 1954. Σελ. 

65 μετά δύο χαρτών. 
Καναίταζ 8ί. Βγζ&ηΗπο£ει·ηΐ3Ηΐο& (καράνος - σκαράνικον). (ΒγζΕηΙΐηίδοΙιε Ζείΐ- 

εοΐιπίΐ, 47, 320-332.) 
» » 8ητ ΓΕίδίοΐτε άη δηίίίχε <3π εοιηρ3Γ3ΐίί -τερος (πρεσβύτερος, 

έξώτερος, νεώτερος). (ΟΙοΗη, 32, 1953, 248 -261.) 

» » ΗίδΙοίτε άε ςηεΐ^ιιεδ ηιοΐδ £τεοδ. (Αυτόθι, 33, 1954, 119- 125.) 

Καρμίρη Ίωάν. Έπιστασίαι επί ομιλιών Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. 

Θεσσαλονίκη 1954. Σελ. 18. 
» » Δύο όμιλίαι τοΰ Φωτίου «κατά αιρέσεων». (Γρηγόριος ό Παλαμάς, 

37,377-385.) 
> » Ό Πατριάρχης Φίότιος καί ή έν Κων/πόλει Σύνοδος τοΰ 867. (Εκ¬ 

κλησία, 31, 226-229.) 

Κατσιβελάχη Ί. Σ. 'Ο "Αγιος Νεομάρτυς Θεόδιορος Πολιούχος τής Μυτιλήνης. 

(Κιβωτός, 1954, 86-87.) 

» » Οί "Αγιοι Δέκα οί έν Κρήτη μσρτυρήσαντες. (Αυτόθι, 243.) 

Κατοίμπαλη Γ. Κ. Βιβλιογραφία Κωστή Παλαμά (1943- 1953). Αθήνα 1953. 

Σελ. 86. 
Κατσουροϋ Άντ. Φ. Λαγγουβάρδα. (Πλάτων, 11, 110-113.) 

Καψωμένου Στυλ. Γ. Συμβολή στην ιστορία τοΰ ρήματος είμί. ('Ελληνικά, Παράρ¬ 

τημα 4, Προσφορά εις Στίλπωνα Π. Κυριακίδην, 305- 325.) 

> * "Ετυμολογικά τής Κρητικής διαλέκτου. (Κρητικά Χρονικά, 7, 

446-450.) 
Καρ8οηιβηο8 8. Θ. ΒείΙτάσε ζιιτ ΙπβίοπδοΗεη Οτβιηιη&Ηε «3θγ βπεοΜδοϊιεπ ϋϊηΙεΜε 

ϋηΙεηίίΐΗεηδ. (Βνζ&ηίίηϊδείιε ΖεϊϋδοΙιπίί, 46, 1953, 320 - 348.) 
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Καρ8οιηβηο8 8. (?. ϋ&δ Οπεοίπδοΐιβ ϊη Α^γρΙεπ. (Μιΐδευιη Ηεΐνείίοιιηι, 10, 1953, 

248 -263.) 

Κεραμοπονλον Άντ. Βλάχοι. (Ελληνικά, Παράρτημα 4, Προσφορά είς Στίλπωνα 
Π. Κυριακίδην, 326 -344.) 

* » Ό Στράβων και οί Βλάχοι τής Πίνδου.(Κανίσκιον Φ.Κουκουλέ, 65- 73.) 

» » 'Ο Στράβων, οί Περραιβοί καί οί Βλάχοι. (ΕΕΦΣΠΑ, 4, 55-60.) 

» » Ή φουστανέλλα. (Λαογραφία, 15, 1954, 238 -247.) 

» » Αλβανοί και Άρβανϊται. (Πρακτ. Άκαδημ. "Αθηνών, 28, 1953, 

160- 163.) 

» » Τρίκκαλα, αρματολοί, Βλάχοι. (Αυτόθι, 250-254.) 

» > Τό Πάσχα, τά όρνιά καί τά αύγά. (Αυτόθι, 283-284.) 

Κεραοπονλου I. Εθνολογικόν απόσπασμα επαρχίας Θράκης από τό Δελτίον τοΰ 
Ρωσικού Ινστιτούτου Παλαιστίνης άρ. 30, 1890. (Άρχεϊον Θρακ. 

Λαογρ. καί Γλωσ. Θησαυρού, 18, 332 -336.) 

Κιντζίου Πάνου. Ιστορική έξέλιξις των Λαγκάδων.— Μετοικεσία εκ Μεσσηνίας είς 
Γορτυνίαν. — Ή παιδική καί μαθητική ζωή μου είς τά Λαγκάδια. 

(Χρονικά τοΰ Μόριά, 2, 145 - 168.) 

» » Μία Ιστορική αδικία.— Περί τής οικογένειας των Δεληγιανναίων. 

(Αυτόθι, 169-185.) 

Κισχήρα Ίωάννου Π. Ή μνηστεία κατά τό Δίκαιον τής "Υδρας, (Τό Μέλλον τής 
"Υδρας, 1954, 55-56, 89-90.) 

Κλεισιοννη Άγγ. Άϋ·. 'Ο Ναυπλιακός τύπος. (Χρονικά τοΰ Μόριά, 2, 39 -42.) 

Κληρίδη Νέαρχου. Λείψανα είδωλολατρείας στην Πάφο. (Κυπριακαί Σπουδαί, 17, 

67 -80.) 

Κληρίδη Ν. - Παπαχαραλάμτιους Γ. Κυπριακά παιγνίδια. (Κυπριακαί Σπουδαί, 17, 

γ' - ρλδ'.) 

Κοχχινίδου Σταύρου. Τά χωρία Κλητά καί Λαζοΰ καί λίγη ποταμολογία. (Πον¬ 

τιακή Εστία, 5, 2751.) 

» » Τό Μπάτα-Γκιούτ Τζαμισή, Άτήνας Πόντου. (Αυτόθι, 2914.) 

Κόλια Γ. Τ. Ή ανταρσία Ίωάννου Ζ' εναντίον Ίωάννου Ε' Παλαιολόγου (1390). 

(Ελληνικά, 12, 34 -64.) 

» » Βιογραφικά Στεφάνου Α' Οικουμενικού Πστριάρχου (886- 893). (Ελ¬ 

ληνικά, Παράρτημα 4, Προσφορά είς Στίλπωνα Π. Κυριακίδην, 

358-363.) 

» » Λόγοι καί χρόνος έκδόσεως τής Νεαράς 109 Λέοντος Τ' τοΰ Σοφοΰ. 

(Κανίσκιον Φ, Κουκουλέ, 323-347.) 

» » Αί σχέσεις Δημητρίου Κυδώνη προς Φραγκίσκον Α' Γατελούζον, δυ¬ 

νάστην Λέσβου, (Λεσβιακόν Ήμερολόγιον, 1954, 37 -43.) 

ΚοΙΐα8 Θ. Τ. ΟοηδΙ&ηΙίη Ρ&ΐεοΐο^αε 1ε άετηίεΓ άέίβηδειίΓ <3ε Οοηδίαηΐΐηορίε. 
(Ε’ΗεΙΙέηΐδπιε ΟοηίετηροΓ&ίη, Μειΐ 1953, 41 -54.) 

Κολιτσάρα I. Θ. Νικόδημος ό Αγιορείτης (1749- 1809). (Ακτίνες, 1953,400-407, 

450 - 454, 511 - 515. 1954, 30 - 35.) 

Κονιδάρη Γερασίμου 1. Πότε παρήκμασε καί έξέλιπεν έκκλησιαστικώς ή Νικόπολις 
τής Ηπείρου καί όνεδείχθη ή Ναύπακτος καί αί "Επίσκοποί του 
Δυρραχίου. (Ελληνική Δημιουργία, 11, 621 -624.) 

> » Περί τήν πρώτην μνείαν των Αλβανών έν ταΐς έκκλησιαστικαις 
πηγαΐς καί τά όρια τής χώρας των επί Βυζαντινών. (Κανίσκιον Φ. 

Κουκουλέ, 395 - 414.) 
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Κονιδάρη Γερασίμου I. Ή άρσις τοΰ Βουλγαρικού σχίσματος. (Έπιστ. Έπετ. Θεολ, 

Σχ. Πανεπ. Θεσσαλονίκης, 1, 89 - 196.) 

» » Αί έπισκοπαί τής Κρήτης μέχρι καί του ι' αίώνος. (Κρητικά Χρο¬ 

νικά, 7, 462-478.) 

» » Ή Κυπριακή έπανάστασις τού 1931. (Νέα Εστία, 56, 75-76.) 

» » Ή θεωρία τής Πενταρχίας των Πατριάρχων καί τού πρωτείου τι¬ 

μής αυτών είς τάς «Νοίίίί&δ ερΐδοορπίιιΐιηι». (Εεδ Ρατ&Ηροπιέηεδ, 
1954, 121 - 143.) (ΡιιΒΚοοΗοηδ άε ΓΙπδΙίίιιΙ: (Πέίυάεδ Οπβηίαΐεδ 
άε 1& ΒίόΚοΗιέςιιε ΡΗίπ&ΓΟ&Ιε ά’ΑΙεχ&ηάπε, 3.] 

Κονομή Ν. X. Μικρά συμβολή είς τάς έτυμολογικάς έρεύνας τής Κυπριακής διαλέ¬ 

κτου. ("Αθήνα, 57, 369 - 376.) 

» » Παροιμίαι καί παροιμιώδεις φράσεις είς τρία μνημεία τής Κυπρια¬ 

κής διαλέκτου. (Κανίσκιον Φ. Κουκουλέ, 472-483.) 

» » Κρητικό - Κύπρια. (Κρητικά Χρονικά, 7, 146 - 160.) 

> » Πόθεν καί πώς μετεφέρθη ή Άκριτική Ποίησις εν Κύπρος. (Κυ¬ 

πριακά Γράμματα, 19, 247 -250.) 

» » Εύμάθιος Φιλόκαλης καί "Αλέξιος Κομνηνός. (Αυτόθι, 287 -288.) 

» » Συμβολή είς τήν μελέτην τής Κυπριακής διαλέκτου. (Κυπριακαί 
Σπουδαί, 17, 15-26.) 

» » Κυπριακαί παραδόσεις. (Λαογραφία, 15, 1954, 401 -420.) 

Κονόμου Κωνοτ. Α. Βίος Νικήτα Σταματελοπούλου ή Νικηταρά. (Καταγραφή Γεωρ¬ 

γίου Τερτσέτη έκ τεσσάρων χειρογράφων.) (Πραγματεΐαι τής "Ακα¬ 

δημίας "Αθηνών, 20, άριθ. 2.) "Εν Άθήναις 1953. Σελ. 20. 

» > Τό παλιό Ζακυθινό Καρναβάλι. (Φιλολογική Πρωτοχρονιά, 1953, 

263 - 275.) 

Κόντογλου Φώτη. Ό άγιος Έφραίμ δ Σύρος. (Κιβωτός, 1954, 3-5.) 

» » "Ο όσιος Συμεών δ Θαυμαστορείτης. (Αυτόθι, 105 -106.) 

» » Ό άγιος Σπυρίδων. (Αυτόθι, 233 - 235.) 

Κοντοσοπούλου Νιχ. Γ. Τά έν Βενετίμ τυπογραφεία "Ελληνικών βιβλίονν κατά τήν 
Τουρκοκρατίαν. ("Αθήνα, 58, 286 -342.) 

Κοντοοτάνου Μεϋ-οδίον, μητροπ. Κερχνρας χαί Παξών. Ή επέτειος τής 29 Μα'ίου 
1453 κατά τήν 29 Μαΐου 1953 έν Κερκύρρ.. Κέρκυρα 1953. Σελ. 20. 

Κοσμά Νίχου Β. Ή στρατιωτική Λαογραφία. ("Ηπειρωτική Εστία, 1954, 594-601.) 

Κοσμίτη Μιχ. Α. Ό Γκαΐτε γιά τήν Ελληνικήν "Επανάσταση καί τούς "Υδραίους. 

(Τό Μέλλον τής "Υδρας, 1954, 226 -227.) 

» » Γκαΐτε, Βύρων καί Ελληνική "Επανάσταση. (Αυτόθι, 273 -275.) 

Κοτζιούλα Γ. "Από πού βγήκε τ’ όνομα Κατσαντώνης. ("Ηπειρωτική "Εστία, 1954, 

1167.) 

Κοτσώνη Ίερ. Ί. Ή τελευταία δημηγορία του Κωνσταντίνου τοΰ Παλαιολόγου 
(άπόδοσις). ("Ακτίνες, 1953, 241 -243.) 

> » "Από τό χρονικόν τής Άλώσεως. (Αυτόθι, 244 -255.) 

» » Ό τελευταίος πρωθυπουργός τοΰ Βυζαντίου : Λουκάς ό Νοταράς. 

(Αυτόθι, 269 -276.) 

> > Ή ψήφος των κληρικών : Ή ίστορικοκανονική άποψις. (Αύτόθι, 
1954, 246 -254.) 

Κουγέα Σ. Βυζαντινά βιβλιογραφικά εργαστήρια. ("Ομιλία τού προέδρου... κατά 
τήν πανηγυρικήν συνεδρίαν τής 30ής Δεκεμβρίου 1953.) Άθήναι 

1954. Σελ. 16. 
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Κονγέα Σ. Ή ανθρωποκτονία (τό φονικό) ως διεγγύημα τρίτου εν Μάνη (Δύο 
ανέκδοτα έγγραφα). (Ελληνικά, Παράρτημα 4, Προσφορά εις Στίλ¬ 

πωνα Π. Κυριακίδην, 364 - 374.) 

» » Ήρωϊκά κείμενα τοΰ ’Αγωνος. (Πρακτ. Ακαδημίας Αθηνών, 28, 

1953, 109 - 127.) 

Κούκου 'Ελένης Ε. "Ενας φίλος της Παιδείας καί της νεότητος : Νεόφυτος Δού¬ 

κας. ΓΑκτίνες, 1954, 271 -278.) 

Κουκονλέ Φ. Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τά γραμματικά. [Εταιρεία Μακεδονικών 
Σπουδών, Έπιστημ. Πραγματεΐαι, Σειρά Φιλολογική καί Θεολο- 

γική 8.| Άθήναι 1953. Σελ. 166. 

» > 'Η Νεοελληνική ερμηνεία τών ονείρων καί ή ονειροκριτική παράδο- 

σις, (Πραγματεΐαι τής Ακαδημίας Αθηνών, 20, 4.) Έν Άθήναις 

1954. Σελ. 29. 

» » Ετυμολογικά. (Άθηνά, 57, 197 -228.) 

» » “Εκθεσις τοΰ κατά τό έτος 1953 τελεσθέντος διαγωνισμού τής έν 
Άθήναις Γλωσσικής Εταιρείας. (Αυτόθι, 58, 11-28.) 

» » Παροιμίαι καί γνωμικά έν τφ Χρονικφ Λεοντίου Μαχαιρρ. (Αυτόθι, 

233 - 242.) 
» » Ή έν τή Μονή Καισαριανής υποτιθέμενη φιάλη αγιασμού. (Γέρας 

’Αντ. Κεραμοπούλλου, 29-34.) 

» > Μία τών παρά Βυζαντινοΐς ποινών, ό μεταλλισμός. (Ελλη¬ 

νικά, Παράρτημα 4, Προσφορά εις Στίλπωνα Π. Κυριακίδην, 375- 

382.) 

» » Ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος ώς γραμματικός. (Ελληνική Δημιουρ¬ 

γία, 11, 591 -593.) 

> » Βυζαντινά τινα παρωνύμια· (ΕΕΦΣΠΑ, 4, 60-99.) 

» » Περί τό κείμενον τής Βασιλείου τάξεως Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρο¬ 

γέννητου. (Αυτόθι, 5, 48-65.) 

» » Περί τό στιχούργημα «Συναξάριον τών ευγενικών γυναικών καί τιμιω- 

τάτων αρχοντίσσων». (Κρητικά Χρονικά, 7, 55-60.) 

» » Παραμύθια, μΰθοι καί ευτράπελοι διηγήσεις παρά Βυζαντινοΐς. 

(Λαογραφία, 15, 219-227.) 

» » Παροιμιογραφικά. (Αυτόθι, 228-237.) 

» » Είς τήν αίθουσαν ενός έξωθεν δικαστηρίου. (Μίΐΐεη&ίτε άε Ια ΒίΜίο- 

Ηιέςιιε Ραίπατοαίε ά’ΑΙεχδηάπε, 1953, 9-24.) [Ρυβίίοδίίοηδ άε 
ΓΙηδΗΐιιί ά’Ιίίυάεδ Οπεηί&ΐεδ άε 1& Βί51ίοΠιέςιηε Ρδίπαιχαίε 

ά’ΑΙεχαηάπε, 2.] 
» » Ό Βυζαντινός πολεμικός στόλος. (Ναυτική Έπιθεώρησις, 1954. Σελ. 

8 ίδιαίτ. απόσπασμα.) 

» » Είς τό Οικουμενικόν Διδασκαλεΐον. (Ι,εδ Ρ&ΓαΙΐροπιέπεδ, 1954, 43 - 

51.) [ΡυβΗο&ίίοηδ άε ΓΙηδΙίίτιί ά’έΐιιάεδ Οτίεηίαΐεδ άε 1& Βίβΐίο- 

Ηιέςριε Ρ&ΐπδτε&ΐε ά’ΑΙεχαηάπε, 3.] 

» » Βυζαντινής πόλεως άλωσις. (Πρακτ. ’Ακαδημ. Αθηνών, 28, 1953, 

238-244.) 

» » Νεοελληνικών τινων μηνών λαϊκά ονόματα. (Φιλολογική Πρωτοχρο¬ 

νιά, 1954, 36 -40.) 

ΚηΙΐΐιΙββ ΡΗ. I Οτεεί άεΙΓΙί&Ιΐα ιηεπάίοη&ΐε εά ϊ εοδίιιιπί ΒίζβηΙίηϊ. (δίιιάί 

Βίζ&ηίΐηί ε Νεοείΐεηίοί, 7, 394.) 
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Κουρίλα Εύλογίου, Μητροπολίτου Κ ο ρυτό ας- Συμβολαί είς τήν ιστορίαν τής εν 
Έλλάδι Ιατρικής. (Ακαδημαϊκή Ιατρική, 17, 65-71.) 

» » Παίσιος Μικρός δ έξ Ίωαννίνων. (Ηπειρωτική Εστία, 1954, 

657 - 672.) 
» » Αναστάσιος ίερεύς Παπαβασιλόπουλος Ίωαννίτης. (Αυτόθι, (65 - 780, 

1029 - 1042, 1148 -1152.) 
» » Ίστορίαι καί ανέκδοτα *Αγ. Όρους έρανισθέντα έκ τών περιγραφέν- 

των κωδίκων. (Θεολογία, 24, 21 - 28' 25, 24-31, 260 - 269, 353 - 364.) 

» » "Αγιοι Τόποι καί Φράγκοι μετ’ ανεκδότων κειμένων. Νέα ιστορική 
άπσψις. (Νέα Σιών, 48, 33 - 48, 103- 118, 179 - 197.) 

> » Ό Διοσκουρίδης τοΰ ΛΥεΠηιαπη καί ό Λαυριωτικός κώδιξ. (Εεδ ρ&πι- 

Προηιέηεδ, 1954, 85 -98.) [ΡυΒΙίε&Ποηδ άε ΙΊηδΐίΗιί ά’έΐαάεδ 
Οπεηίαΐεδ άε 1& Βί51ΐοΠιέςυε ΡδίπβΓΟ&Ιε ά’ΑΙεχδπάΓίε, 3.] 

Κουριιούλη Γ. Κακοφωνία καί προφύλαξις. (ΕΕΦΣΠΑ, 4, 201-219.) 

Κουρνοντου Γ. 27. Ό λόρδος ΟΗατΙεδ Μπγγευ πεθαίνει για τήν Ελλάδα (1824). 

(Άγγλοε?ιληνική Επιθεώρηση, 7, 20-52.) 

» » Σχολεία τής Τουρκοκρατουμένης Καστοριάς. (Γέρας Άντ. Κεραμο¬ 

πούλλου, 426- 468.) 

> » Ή Δωδεκάβιβλος τοΰ Δοσιθέου είς τήν τυπογραφίαν τοΰ Βουκουρε- 

στίου, (Θεολογία, 24, 250- 273.) 

Κουρνοντου Γ. και Λαούρδα Β. Πατριάρχου Φωτίου δύο ανέκδοτοι όμιλίαι. (Θεο¬ 

λογία, 25, 177 - 201.) 
Κρητικού Παν. Γ. Πατινιώτικα παραμύθια. (Λαογραφία, 15, 1954, 293 -335.) 

Κριαρα Ε. Ό Ψυχάρης καί οί θρησκευτικές καί πολιτικές του ιδέες. (Ελληνικά, 

12, 103 -142.) 
» » Παρατηρήσεις στο «Λειμωνάριο* τοΰ Ίωάννου Μόσχου. (Αυτόθι, 

376 - 379.) 
» » Άκριτικά (Ό τάφος του Διγενή καί ό βυζαντινός μονόκερως). (Ελ¬ 

ληνικά, Παράρτημα 4, Προσφορά είς Στίλπωνα Π. Κυριακίδην, 

383 -388.) 
» » Ό λαϊκότροπος χαρακτήρας τής Κρητικής λογοτεχνίας. Οί λογοτε¬ 

χνίες τής Αναγέννησης καί ή βυζαντινή δημοτική παράδοση. (Κρη¬ 

τικά Χρονικά, 7, 298 -314.) 

» » *Η Παιδεία στο Βυζάντιο. (Παιδεία, 5, 261 -268, 335 - 343.) 

Κριεζη Θεοδώρου Α. Ίλλυριοί, Αρβανίτες, Αλβανοί. (Τό Μέλλον τής "Υδρας, 

1953, 153- 154.) 

Κρυοτάλλη Βασ-, Άντιστρ. 'Η άλωσις τοΰ Μπιζανίου καί ή άπελευθέρωσις τών 
Ίωαννίνων. (Ηπειρωτική Εστία, 1953, 143- 146.) 

» » Τό πυροβόλον πού έσβησε τήν ένδοξο Βυζαντινή Αυτοκρατορία. 

(Αυτόθι, 482 - 483.) 

Κτενίδου Φίλιονος. Ή 25 Μαρτίου 1821 στήν Τραπεζοΰντα. (Ποντιακή Εστία, 5, 

2515-2521.) 

» » Οί Κρυπτοχριστιανοί του Πόντου. (Αυτόθι, 2664-2666, 2710-2712, 

2743-2745, 2838-2840, 2915-2918.) 

Κυπριανού Χρ. Σ. Ό Δημήτριος Λιπέρτης μέσα είς τήν νεωτέραν Κυπριακήν ποίη- 

σιν. (Κυπριακά Γράμματα, 18, 197-202.) 

Κυριακίδη Γ. Ν. Ή ετυμολογία τών λέξεων νάκκον καί νακκουρί. (Κυπριακά Γράμ¬ 

ματα, 18, 93.) 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ~Ετβς ΚΔ' 27 



418 Βιβλιογραφία 

Κυριαχίδον Στ ίλη. Ή λαογραφία καί ή σημασία της. [Μακεδονική λαϊκή βιβλιο¬ 

θήκη Β']. Θεσσαλονίκη 1953. 

» » Αί Ιστορικοί άρχαί τής δημώδους Νεοελληνικής ποιήσεως. (Πανεπι- 

στήμιον Θεσσαλονίκης.) Θεσσαλονίκη 1954. Σελ. 46. 

» » Τό δυσοίωνον τοΰ αριθμού 13. (Γέρας Άντ. Κεραμοπούλλου, 551 - 
566.) 

* » Πώς ή λ έξις θέμα έφθασεν εις την σημασίαν τής στρατιωτικής περιο¬ 

χής. (Κανίσκιον Φ. Κουκουλέ, 392- 394.) 

Κωνοταντινίδη Κ. Ν. Αλέξανδρος Ύψηλάντης δ ηγεμόνας (1726 - 1807) καί τό Ρο¬ 

δίτικο Μοναστήρι τής Παναγίας τής Καλοπέτρας. Αλεξάνδρεια 1953. 
Σελ. 32. . 

Κωνσταντινίδον Δ. Η. Τό έν τή νήσφ Άνδρω ναΰδριον τής 'Αγ. Θέκλης. (Θεολο- 

γία, 25, 630-636.) 

Οοη5ΐαηΗηίάί - Βΐύΐοοιι ΗβΙ. 1*65 οπ£Ϊηεδ <3υ ρόϊΠιεΙΙεηίδΐηο ίΓ&ηςαίδ. (Ι/ΗεΙΙέ- 

ηίδΐηε ΟοηΙοιηροΓΕΪη, 1953, 248-265.) 

Κιαναταντίνου Ε', Οικουμενικόν Πατριάρχον. 'Η πρός τούς Σεβ. Μητροπολίτας 
τοϋ Οικουμενικού Θρόνου έξαπολυθεΐσα έκγύκλιος επιστολή επί τή 
παύσει αύτοϋ από των πατριαρχικών καθηκόντων. (Άρχεΐον Εκκλη¬ 

σιαστικού καί Κανονικού Δικαίου, 1954, 90-98.) 

Κωνσταντίνον Χαρ. X. Νανούρισμα, ταχταρίσματα, μοιρολόγια. (Λαογραφία, 15, 

1954,442- 444.) 

» » Έπψδαί (γητειές), αινίγματα, γλωσσοδέται, κατάραι, όρκοι. (Αυ¬ 
τόθι, 448- 457.) 

» » Λαϊκή λατρεία. (“Εθιμα τής Πρωτοχρονιάς, “Εθιμα τοΰ Πάσχα.) 

(Αυτόθι, 461 -463, 465 -466.) 

Κωνσταντοηονλου Ν. Κ. Ή αρχαία ελληνική μετρική έν τή Βυζαντινή λειτουργική 
ύμνογραφία. Άθήναι 1954. Σελ. 192. 

Κώνστα Κ. Σ. Κοσμάς ό Αίτωλός. (Ηπειρωτική Εστία, 1954, 761.) 

» » Αίτωλικο - Ηπειρωτικά. (Αυτόθι, 781 - 783.) 

» » Αίτωλικά μοιρολόγια καί τραγούδια τοΰ Χάρου. (Λαογραφία, 15, 

1954,274 -292.) 

» » Παναγία ή Λεσινιοιτισσα. (Νέα Εστία, 54, 1207- 1210.) 

Κωτσάχη Δημ. Ή συμβολή των διδασκάλων τοΰ Γένους είς τήν προαγωγήν τής 
Αστρονομίας κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας (1453 - 1821). 

(Άνάτυπον έκ τοΰ Δελτίου III καί IV Τριμηνίας τής Γ.Υ.Σ.) Άθή- 

ναι 1953. Σελ. 16. 

Κωφού Χρήστου. Τί λένε τά παληά χαρτιά. (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον, 1953, 

259-262.) 

Ααζαρίδη Ιωάννη. Μπουγάρ Μαντέν καί τά πέριξ Ποντιακά χωρία (Ποντιακή 
Εστία, 5, 2855 -2857.) 

Ααζαρίδη Κώστα Π. Ή «Κούλια τοΰ Μπαμπά». (Ηπειρωτική “Εστία, 1954, 282 - 

284.) 

» » Στοιχεία σχετικά μέ τό εξαφανισμένο χωριό τοΰ Ζαγορίου Πετούρνα. 
(Αυτόθι, 573 - 575.) 

* » Οί Ζαγορίσιοι καί τ’ άρματα. (Αυτόθι, 799.) 

» » Στοιχεία γιά τά παλαιά Ζαγορίσια φορέματα. (Αυτόθι, 965 - 969.) 

Ααμψίδου Όδ. Ό γάμος Δαβίδ τοΰ Μεγάλου Κομνηνοΰ κατά τό Χρονικόν τοΰ Πα¬ 

ναρέτου. (Άθηνά, 57, 365-368.) 
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Ααμψίδου Όδ. "Αγιος Ευγένιος ό Τραπεζούντιος. (Άρχεΐον Πόντου, 18, 129 -201.) 

» » Ή άλωσις τής Τραπεζοΰντος. υπό των Τούρκων καί ό Βαρβερινός 

Κωδιξ 111. (Αυτόθι, 297 -305.) 

> » Τινά περί τοΰ έργου καί των ιδεών Μιχαήλ τοΰ Παναρέτου. (Αυτόθι, 

19, 37 -60.) 
» » 'Ο βασιλεύς τής Τραπεζοΰντος κατά τό Χρονικόν Μιχαήλ τοΰ Πανα¬ 

ρέτου. (Κανίσκιον Φ. Κουκουλέ, 567 -576.) 

Αανίτου Ν. Κλ. Ή συνεισφορά τής Κύπρου εις τον αγώνα τής ανεξαρτησίας. (Ελ¬ 

ληνική Κύπρος, 1954, 162.) 
» » Πρωτοχρονιά στήν Κύπρο. (Νέα Εστία, 56, 239 -240.) 

Ααούρδα Βαο. Γαβριήλ Θεσσαλονίκης όμιλίαι. (Άθηνά 57, 141 - 178.) 

» » 'Η συλλογή επιστολών τοϋ κωδικός ΒΜ, Εάά. 36, 749. (Αυτόθι, 58, 

176- 198.) 
» » *Η πρός τόν Φρειδερίκον Γ' έκκλησις τοΰ Μιχαήλ Αποστόλη. (Γέρας 

Άντ. Κεραμοπούλλου, 516-527.) 

» > Τά είς τά «Άμφιλόχεια» τοϋ Φωτίου σχόλια τοΰ κώδικος 449 τής 

Λαύρας. (Ελληνικά, 12, 252-272.) 

» » Ισιδώρου, αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, ομιλία περί τής αρπαγής 
τών παίδων καί περί τής μελ?.ούσης κρίσεως. (“Ελληνικά, Παράρ¬ 

τημα 4, Προσφορά είς Στίλπωνα Π. Κυριακίδην, 389-398.) 

» » Είς Ευστάθιον Θεσσαλονίκης. (Κανίσκιον Φ. Κουκουλέ, 544-547.) 

» » “Ο Άρέθας περί Είκονομαχίας. (Θεολογία, 25, 614 - 622.) 

» » Μακαρίου τοΰ Μάκρη, Βίος τοΰ “Αγίου Άνδρέου, αρχιεπισκόπου 
Κρήτης, τοϋ Ίεροσολυμίτου. (Κρητικά Χρονικά, 7, 63-74.) 

Λάηπα Τάχη. “Η χώρα τής Λειβαδιάς. Αθήνα 1954. Σελ. Γ20. 
, » Ελάχιστοι πρόσφυγες “Υδραίοι καθιέρωσαν προ 100 ετών τόν μεγα¬ 

λοπρεπή εορτασμόν τών Φώτων είς τόν Πειραιά. (Τό Μέλλον τής 

"Υδρας, 1954, 8- 9.) 
» » Τά άτακτα σώματα στήν Επανάσταση. (Φιλολογική Πρωτοχρονιά, 

1953, 201 -206.) 

Ια5οανί8 Μ. Βαι-νίνΕΠοοδ <3επ5 1ε ίοροηγπιίε άε 1ε ΜΕ^6^1ο^ηε άεδ «Ρταηοδ* 

ά’&νΕηΙ εί αρτέδ 1ε ΐνε ΟοίδΕάε. (ΒγζΕηίΐοη, 23, 5- 10.) 

Λαυριώτου Η. Μ. “Η επαναλειτουργία τής Άθο)νιάδος Σχολής. (Ελληνική Δημιουρ¬ 

γία, 13, 492 - 497.) 
Αεχαπηνον Άγγελίνας. Διαθήκαι - μνημεία αγάπης. (Ακτίνες, 1953, 24-29, 

69 - 76.) 
» » 29 Μαΐου 1453 -25 Μαρτίου 1821. (Αυτόθι, 175- 179.) 

» » Ό ήρως τής Άλώσεοος. (Αυτόθι, 256-268.) 

» * Ή πνευματική κληρονομιά τοΰ Βυζαντίου. (Αύτόθι, 1954, 112-120.) 

Αέτσα Άλ. Ν. Αί κυριώτεραι οδοί τής Θεσσαλονίκης. (Γέρας Άντ. Κεραμοπούλλου, 

567 - 574.) 
» » Γεωργού χειρ οΰ τέμνεται. (“Ελληνικά, Παράρτημα 4, Προσφορά εις 

Στίλπωνα Π. Κυριακίδην, 427-441.) 

Αιβαδάρα Ν. Δ. “Η παλαιοτέρα ένδειξις περί Όρθοδόξιυν έν Σύρω. (Κανίσκιον Φ. 

Κουκουλέ, 722 - 726.) 

Αιβαδέως 'Αλεξάνδρου. Ή Ηπειρωτική εταιρεία καί ή συμβολή τών Ήπειρωτών 
κατά τούς αγώνας 1912-1913. (Ηπειρωτική “Εστία, 1953, 18-24, 

132 - 139, 239 -242.) 
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Δουκάτου Δημ. Σ, Ή λιτανεία από τά Σίσια στο Κάστρο. (Άγγλοελληνική Επι¬ 

θεώρηση, 7, 66-81.) 

> » Βελλερισμοί ή παροιμίες και φράσεις επιμαρτυρούμενες. (Ελληνικά, 

Παράρτημα 4, Προσφορά εϊς Στίλπιονα Π. Κυριακίδην, 442-455.) 

» » Οί παραλλαγές μιας βιβλικής παροιμίας. (Λαογραφία, 15, 50 - 60.) 

» » 'Η «Πόλη» στη γλώσσα καί τά κείμενα τοΰ Ελληνικοί» λαοί). (Νέα 
Εστία, 53, 833-840.) 

> » Ή Κυπριακή λαογραφία. (Αυτόθι, 56, 218-221.) 

Σοιιοαίθ8 I). 8. Εα. εέΐέβταϋοη άε Ια ΚεδίπτεοΙΐοη ό Ι/ίχοαπ. (Ι/ΗεΙΙεηίδηιβ 
ΟοηίεπιροΓβΐπ, 1953, 151 - 158.) 

* » Ιειιχ ραγδαη5 άε Ραςυεδ εη Οτέεβ. (Αυτόθι, 1954, 128-131.) 

Λυκούρη Χαρ. Β. Ό Λειδινός (έθιμο Αϊγίνης). (Αϊξωνή, 1953, 53 -56.) 

Μακρνμίχαλου Στεφ. Αναφορά Τσάκωνα πρός τί]ν Γ* Εθνική Συνέλευση. (Χρο¬ 

νικά τοΰ Μόριά, 2, 89 - 90.) 

Μαλεβίκη Άϋ·. Τό όνομα «Μοριάς». (Χρονικά τοΰ Μόριά, 2, 49 -50.) 

Μαλεβοΰ Πέτρου. Ό Νικηταράς στο δημοτικό τραγούδι. (Χρονικά τοΰ Μόριά, 2, 

20 -22.) 

Μαμών η Κ. Γ. Μάρκος ό Ευγενικός. (Θεολογία, 25, 377 -405, 521 -576.) 

Μανίκη Άντων. Ν. «Φούρδου - μούρδου». (Τό Μέλλον τής "Υδρας, 1953, 17 - 18* 
1954, 49, 102.) 

* » Ή ιστορία τής Μονής τού Άγ. Νικολάου. (Αυτόθι, 1953, 199-200, 
209 -210.) 

» » Άνδρέας Αντωνίου Μιαούλης, ό πρώτος “Ελλην Ύδρογράφος. (Αύ- 

τόθι, 83 -84.) 

* » Ή συμβολή των Υδραίων στή μάχη τοΰ Άγ. Σπυρίδωνος τού Πει¬ 

ραιά. (Αυτόθι, 113-116.) 

» » Ή παλιά τού νησιού ασφαλιστική εταιρία «"Υδρα». (Αυτόθι, 1954, 

141 - 142, 161 - 162, 179 - 180.) 

» » Πενήντα πέντε χρόνων ιστορία τού Πειραιώς (1765- 1821). (Αυτόθι, 
199 - 201, 229-231.) 

Μανονσακα Μ. Ί. Ανέκδοτοι επιστολαΐ τοΰ Κυρίλλου Λουκάρεως πρός τον Άγ¬ 

γλον πρεσβευτήν έν Κωνσταντινουπόλει 3ΐτ Τ&οιηαδ Κοτνε (1625- 

1628). (Ελληνική Δημιουργία, 11, 617 -620.) 

» » Κριτική βιβλιογραφία τού «Κρητικού Θεάτρου». (Αυτόθι, 12, 
96 - 107.) 

» » Συμπληρωματικός κατάλογος των χειρογράφων τής έν Άγίφ ”Ορει 
ίεράς Μονής Σταυρονικήτα. (Κανίσκιον Φ. Κουκουλέ, 304-311.) 

» » Ναθαναήλ Χίκας ό Αθηναίος καί τά ανέκδοτα έργα αυτού. (Έπε- 

τηρΐς τού Μεσαιωνικού Αρχείου, 4, 3-48. Βλ. και Συμπληρωμα¬ 

τικά εις τά περί Ναθαναήλ Χίκα, 207 -213.) 

» » Αί όμιλίαι τού Νεκταρίου Ιεροσολύμων. (Κρητικά Χρονικά, 7, 163- 
193.) 

» » Δύο άγνωστα έργα τοΰ Γερασίμου Βλάχου εις Άγιορειτικόν κώδικα. 

(Αότόθι, 8, 55-60.) 

» » Τά χάσματα τής Κρητικής κωμφδίας «Στάθης». (Αυτόθι, 291 -305.) 

» » Και πάλι τό τραγούδι για τό βασιλιά Ερρίκο τής Φλάντρας. (Λαο¬ 

γραφία, 15, 1954, 336 -370, 512.) 

» » Στέφανος Ξανθουδίδης. (Νέα Εστία, 54, 1766- 1768.) 
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Μανονσακα Μ. Ί. Περί αγνώστου Κρητός ποιητού προ τής Άλώσεως. Ό Λεοναρδος 
Ντελλαπόρτας καί τό έργον αυτού. (Πρακτικά Άκαδ. Αθηνών, 29, 

1954, 33 - 44.) 
Μανονσακα Μ.-ΡανΙαη9έΗ Ον. Άγνωστο Κρητικό «Μυστήριο τών παθών του Χρι¬ 

στού». (Κρητικά Χρονικά, 8, 109 - 132.) 

Μαντζουράνης Δημ. Π. Δύο Μυτιληναϊοι ποιηταί τής Παλατίνης Ανθολογίας. (Γέ¬ 

ρας Άντ. Κεραμοπούλλου, 265 - 273.) 

Μαρινάτου Σπ. 'Η καταγωγή τών Χριστουγέννων καί τών Θεοφανείων. (Ελληνική 

Δημιουργία, 11, 15-17.) _ 
Μαρμάρινου Άντώνη. Μία ιστορική συνάθροισις τών Υδραίων τού Πειραιώς. (Το 

Μέλλον τής "Υδρας, 1954, 183- 184.) 
, » Αριστείδης Κυριάκου Σερφιώτης, ο μεγάλος γιατρός καί άνθρωπος 

(1828 - 1905). (Αυτόθι, 204 - 206.) 

» » "Αγνωστες πτυχές άπό τό χρονικό τής ίδρύσεως τού συνοικισμού των 

Υδραίων στον Πειραιά. (Αυτόθι, 243 -245.) 

> » 'Ο "Αγιος Νικόλαος στα 'Υδραϊκά. (Αυτόθι, 281 -282.) 

Μαστροκώστα Εν&. Κτιτορική επιγραφή Άγιας Μονής Δωρίδος. (Κανίσκιον Φ. Κου¬ 

κουλέ, 355 - 357.) 
Ματ&αιάκη Τίτου, Αρχιμανδρίτου. Ανέκδοτος επιστολή τοΰ ΙΙενταπόλεως Νεκτάριου 

πρός τον πρώην Κεφαλληνίας Σπυρίδωνα. (Εκκλησία, 31, 8-9.) 

Μάτσα Ιωσήφ Μ. Γιαννιοίτικα εβραϊκά τραγούδια. (Ηπειρωτική Εστία, 1953, 587 - 

598, 708-717, 839 -850, 958-969, 1059- 1067.) 

Μαιινο9ονάαΙο ίοΚη. δοιηε ηοίεδ οη Πιε Ββεοηαΐ αηά Κιΐδδίαη νετδΐοηδ οί Όΐ£β- 
ηεδ ΑΙίΐ-ίΙ&δ. (Ελληνικά, Παράρτημα 4, Προσφορά εις Στιλπωνα 

Π. Κυριακίδην, 463 -468.) 

Μαυρομμάτη Θεοδοσ. Άγχίαλος, Άχβλώ, Άχγιουλού. (Άρχεΐον Θρφκ. Λαογρ. 

καί Γλωσ. Θησαυρού, 18, 302 -303.) 

Μαχαίρα Κωνατ. Γ. Πολιτική καί διπλωματική ιστορία τής Λευκάδος (1797 -1810.) 

Τόμος Α'. Άθήναι 1954. Σελ. 399. 

Μέγα Γ. Α. 'Ο Μιχαήλ Ψελλός ώς λαογράφος. (Κανίσκιον Φ. Κουκουλέ, 99 - 109.) 

» > "Εθιμα τής ημέρας τής μαμμής. (Έπετηρίς τού Λαογραφικοΰ Αρ¬ 

χείου, 7, 3 - 27.) 
» » 'Ο Λόγος Παρηγορητικός περί δυστυχίας καί ευτυχίας και τα παρα¬ 

μύθια τής πρός τήν τύχην οδοιπορίας. (Λαογραφία, 15, 3-43.) 

Μβ</α$ Θ. Εα Ρι-ίδε <3ε Οοηδίαηίίηορίε άαηδ Ια ροέδΐε εΐ Ια ΙταθίΠοη ρορυΐαΐτεδ 
Οτεοφίεβ. (Ε’ΗβΗέηϊδπιε Οοηίεηιροταπι, Μαϊ 1953, 125- 133.) 

Μελά Σπόρου. Τό Κρητικό Θέατρο. (Ελληνική Δημιουργία, 12, 71-74.) 

Μελανοφρύδη Π. Ή. Όλίγαι προσθήκαι. (Ποντιακή 'Εστία, 4, 1853- 1854.) 

» » Οί νέοι Μωμόγεροι. (Αυτόθι, 1859.) 

> » Οί ναοί τοΰ Πόντου. (Αυτόθι, 1891 -1895.) 

, » Τό φίδι. (Αυτόθι, 1924*1925.) 
» » Άσ’ σήν Ζύγαναν καί ζήσον. (Αυτόθι, 1991 - 1992.) 

» » Οί βάρδοι τού Πόντου. (Αυτόθι, 2033-2037.) 

» » Τό ευφωνικόν ν. (Αυτόθι, 2128.) 

» » Σιαμάλα. (Αυτόθι, 2130.) 

» » Τό κύλισμα τών αυγών. (Αυτόθι, 2169-2172.) 

» » Αίγμάλωτα... (Αυτόθι, 2261.) 

» » Μαύρ’ άνθρώπ’ καί μαύρα έργατα ! (Αυτόθι, 2267 -2268.) 
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Μελανοφρύδη Π. Ή. Τά δρα. (Αυτόθι, 2348-2349.) 

» > Ό Ελληνισμός τής Κριμαίας. (Αυτόθι, 5, 2445-2448, 2545-2546 
2579-2580.) 

* * Μικρά συμβολή εις τό Γεωγραφικόν καί Ιστορικόν Λεξικόν τής Χαλ- 

δίας τοΰ κ. Γ. Κανδηλάπτη (Κάνεως). (Αυτόθι, 2615-2620.) 

» » Λυκοπάππος. (Αυτόθι, 2755-2757.) 

* » Ποντιακόν ίατροσόφιον. (Αυτόθι, 2845-2847,2928 -2931.) 

Μέρτζιου Κ. Δ. Περί Παλαιολόγων καί άλλων εόγενών Κοινσταντινουπολιτών. (Γέ¬ 

ρας Άντ. Κεραμοπούλλου, 355- 372.) 

> * Ή όσια Φιλοθέη (ανέκδοτα έγγραφα). (Ελληνικά, 13, 122- 128.) 

* » Αρχειακό άνάλεκτα. (Ελληνικά, Παράρτημα 4, Προσφορά εις 
Στίλπωνα Π. Κυριακίδην, 474 -485.) 

» » Πώς ήτο ή Αυλή τοΰ πασσά Ίωαννίνων τό 1720. (Ηπειρωτική Εστία 
1953, 345-348.) 

» > "Εν ανέκδοτον πατριαρχικόν γράμμα. (Αυτόθι, 447- 448.) 

» » Μία άγνωστος μετανάστευσις “Ιωαννιτών εις Πελοπόννησον (Αυτόθι 
663 -665.) 

Κάρολος Α' ό Τόκκος προς Δόγην Βενετίας (Μία ανέκδοτος επιστολή 
του έξ “Ιωαννίνων, τοϋ 1425). (Αυτόθι, 793-794.) 

Ανέκδοτα ιστορικά στοιχεία περί Άλή Πασσά Τεπελενλή. (Αυτόθι, 
1954, 5 - 14, 119- 126, 264 -272, 344 -341.) 

* 0ί Κρήτες τοξότες. (Κρητικά Χρονικά, 8, 287 -290.) 

Μηλιώνη Χριατοφ. Μ. Βασκανία. (Ηπειρωτική Εστία, 1953, 47 -48.) 

Μηνιάτη Ηλία. Ή Αθηναϊκή Σχολή Ντέκα. (Ελληνική Δημιουργία, 11, 29 -34.) 

Μινώτου Δ. Αντώνιος Μαρτελάος (μελέτη). (Ελληνική Δημιουργία, 11, 497 - 
498.) 

ΜισαηΧίδον Δ. 'Ιερέως. Τά Καλαντόφωτα στή Γαλίανα. (Ποντιακή Εστία, 4 2336- 
2338.) 

ΜισίρογΙον Α. Σ. Ιστορικές σημειώσεις διά τήν ίδρυση καί δράση των Ε.Φ. Κατα¬ 

στημάτων Κωνσταντινουπόλεως. (Μακεδονικόν “Ημερολόγιον 1953, 
215-216.) 

Μιτσίδου Άνδρέον Ν. *0 Ελληνισμός τής Κωνσταντινουπόλεως. (Ελληνική Κύ¬ 
προς, 1953, 123.) 

Μιχαηλίδη Κ. Ά&. Μονή Ραγίου. (“Ηπειρωτική Εστία, 1954, 1153- 1156.) 

Μιχαηλιδη Κ. Π. Ή ενότητα ιδεών στήν αρχαία μας λογοτεχνία καί τό δημοτικό 
μας τραγούδι. (Κυπριακά Γράμματα, 18, 225-243.) 

Μιχαηλίδου Ενγ. Ευτύχιος, πατριάρχης “Αλεξάνδρειάς (933 -940). (ΜΠΙέη&π-ε άε 

Ια Βϊ51ίοΠιεςιιε Ραίπατοαίε ά’ΑΙεχαηάπε, 1953, 327 : Τό κείμε¬ 

νον άραβιστί.) (ΡαΜίοαίΐοηδ άε ΓΙπβΗίυΙ: Α’&ιιάββ Οτίεπίαΐεδ 
άε Ια ΒΐόΗοίΙιέριιε Ραίπατοαίε (ΓΑΙβχαηάηβ, 2.) 

’ Αρχή τοΰ Αραβικού “Αλφα - Βήτου ώς αριθμητικού συστήματος. 

(Εεβ ραταΐίροπιέηεδ, 1954, 79-84.) [ΡυΜΐεαίίοηδ άβ ΙΊωΚίπΐ 
ά Είηάεδ ΟπεηίαΙεδ άε Ια Βΐΐοΐίοϋΐιέςυε Ραίπατοαίε άΆΙεχαπ- 
άπε, 3.) 

Μιχαηλίδου-Νουάρου Μ. Ή άνά τούς αιώνας αύτοδιοίκησις τής Δωδεκάνησου καί 
τά έξ αυτής διδάγματα. (Άθηνά, 57, 179- 196.) 

* ^ Μέγα Ρεύμα τοΰ Βοσπόρου καί τό σπίτι - στρατηγείο τοϋ Ξάνθου. 
(Νέα “Εστία, 54, 1471 - 1472.) 
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Μιχαλοπούλον Φάνη. “Αγώνες καί δίκαια των Κυπρίων. (“Η επανάσταση του 1821.) 

(Νέα “Εστία, 56, 13-51.) 
> » Λεόντιος Μαχαιράς. (Φιλολογική Πρωτοχρονιά, 1954, 87 - 91.) 

Μοσχονά Θ. Δ. Κρυπτογραφικόν σημείωμα τού ύπ’ άριθ. 160 (138) χειρογράφου 
τής Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης “Αλεξάνδρειάς. (ΜΠΙεπαίτε άε Ια 
ΒΐόΙίοΛέφίε Ραίπατεαίε ά’ΑΙεχααόπε, 1953, 328.) {ΡιιΒΙίοαΙϊοηδ 
άε ΓΙηδΗίαί ά’έίικίεδ Οπεηίαίεδ όε Ια ΒίΜΐοίίιέςιιε Ραίπατοαίε 

ά’ΑΙεχαηάπε, 2.] , , 
> , Σχέσεις “Εκκλησίας “Αλεξάνδρειάς καί κρατουντών εν Αιθιοπία ( Εκ 

ιών “Αρχείων τού Πατριαρχείου Αλεξάνδρειάς). (Πανταινος, 1953, 

422 - 424, 444 - 446, 452 - 455, 468 - 472.) 
> > Μία άποτυχοΰσα ενωτική προσπάθεια τών Τσέχων έν Κωνσταντινου- 

πόλει πρό τής “Αλώσεως. (Αυτόθι, 490-491, 503- 504.) 

» > Μέριμνα τοϋ Πατριαρχείου “Αλεξανδρείας διά τών συντεχνιών ( Εκ 
τών πατρ. κωδίκων). (Αυτόθι, 1954, 39 - 40, 69 -71, 87 -90, 129 - 

131, 145- 146, 187 - 188, 288-231.) 
» » Μελέτιος δ Πηγάς πρέσβυς τών “Οθωμανών; (Αυτόθι, 509 -511.) 

ΜοιοΗορΜο* Ν. I* εί Ια ρπ*= 4α Οοηαΐαπϋπορία ααίοη 1« αοαποβα ΙαΓςραα 
1453-1953 (Ε’ΗεΙΙέηίδηιε Οοπίεπιροταιη, 11,7, Αίΐιεηεδ 19ο3,23-40.) 

Μονοελίμη Σπύρον. Λείψανα από τή ζωή καί τόν πολιτισμό τών Φωτικησίων. 
(“Ηπειρωτική “Εστία, 1953, 698 - 703.) ^ > 

» » “Εμπρησμός τοΰ Πόποβου υπό τών Τούρκων τό 1912. (Αυτόθι, 19ο4, 

144 - 146.) 0 , 
Μονοικίδον Αριστοβούλου X., Άρχιμ. Ή τους πατριάρχας Άλεςανδρειας Φώτιον, 

Μελέτιον καί Χριστόφορον έκθρέψασα πνευματικώς Βιβλιοθήκη του 
Άγιοταφιτισμοΰ. (ΜΐΠέπαίτε άε Ια ΒίΜίοΙΙιέςηε Ραίπατοαίε ά’ΑΙε- 

χαπάτΐε, 1953, 132 - 138.) [ΡιιΒΗοαΙίοηδ άε ΙΊηδΗΙηΙ: (ΤΕΠιάεδ 
Οπεηί&ΐεδ άε Ια ΒίΕΙΐοΙΙιέςιυε Ραίπατεαίε ό’ΑΙεχαηάπε, 2.) 

„ > Τά εις λήθην περιελθόντα άρχαϊα ασκητήρια. (Νέα Σιών, 48, 49 - 

56, 119 - 122· 49, 299 - 302. 

Μουατάκη Βαα. Οί Άποστολικοί Πατέρες. Άθήναι 1953. Σελ. 271. 
> » Βίος καί πολιτεία τοϋ “Αγίου Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου. (Κιβιυτος, 

1954,220- 225.) · , _ 
Μπαλάνον Δημ. Αίτια τής πτώσεως τού Βυζαντίου. (Πρακτ. Άκαδημ. Αθηνών, 

28,1953,245- 248.) 
Μπαλαντίνου Μ. Σ. Ή κατάληψη τοϋ Μετσόβου (30 “Οκτωβρίου 1912). ( Ηπειρω¬ 

τική “Εστία, 1954, 141 - 143.) 
Μπαρα Βασιλείου Γ. Πατριαρχική έξαρχία Γερομερίου. (“Ηπειρωτική “Εστία, 19ο3, 

562 -565.) 
» » Πρόδρομοι τοϋ Εικοσιένα. (Αυτόθι, 1954, 245-249, 373 -376.) 

Μπένλη Βάσου Π. “Αγιος “Ιωάννης «6 έξ Ίωαννίνων». ('Ο πρώτος Ήπειρώτης Νεο- 

μάρτυς). (“Ηπειρωτική “Εστία, 1953, 258 - 262, 375 -378.) 

Μπίρη Κώστα Η. Ζητιάνος - Οίίαηο, Ζητιανιά - Οίίαπία. (Νέα Εστία, 54, 986 - 987.) 

» » Είναι οί Τσιγγάνοι “Αθίγγανοι; (Αυτόθι, 55, 34-35.) 

Μπάγκα Εύαγ. “Η αρκούδα στους “Ηπειρωτικούς θρύλους. (“Ηπειρωτική “Εστία, 

1953, 370-374.) , 
» > Τά ελάφια - ζαρκάδια ατούς “Ηπειρωτικούς θρύλους. (Αυτόθι, 1954, 
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Μπάγκα Εναγ. Τά ξφα καί τά πουλιά στους 5Ηπειρωτικούς θρύλους. (Αυτόθι, 985 - 

988,1071 - 1076,1165- 1166.) 

Μηονη Κωνστ. Γ. Ευστάθιος, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. (Έπιστ. Έπετ. Θεολ. 

Σχολής Παν. Θεσσαλονίκης, 1, 45-88.) 

Μπονγάτοον Ν. Θ. Πνευματικοί επιδράσεις τοΰ Αγίου Όρους εις την Ελλάδα. 

(Ελληνική Δημιουργία, 13, 568 -573.) 

Μπουμπουλίδον Φαίδωνος Κ. Ιούλιος Τυπάλδος (1814 - 1883). Άθήναι 1953. 
Σελ. 56. 

» Λορέντσος Μαβίλης. (Επτανησιακή Βιβλιοθήκη, 3.) Άθήναι 1954 
Σελ. 80. 

» » Λαϊκά στοιχεία έν τφ «Ζήνωνι*. (Κρητικά Χρονικά, 7, 127 - 137.) 

Μπούνια Ίωάννου. Κερκυραϊκά (Ιστορία - Λαογραφία). Τόμ. Α'. Άθήναι 1954. 
Σελ. 225. 

Μπραζσιώτου Π. I. 'Η Εκκλησία εις τόν αγώνα τοΰ Είκοσιένα. (Ελληνική Δη¬ 
μιουργία, 11, 375-376.) 

Μνριανϋ-οπούλου Κωνοτ. I. Δύο ανέκδοτοι έπιστολαί τοΰ Αλεξάνδρου Ύψηλάντου 

άναφερόμεναι εις την εθνικήν δράσιν τοΰ αρχιεπισκόπου εθνομάρτυ¬ 

ρα Κυπριανού. (Ελληνική Κύπρος, 1953, 146.) 

Μωραιτον Δημ. Ν. Εισαγωγή εις τήν Λειτουργικήν καί τάς Λειτουργικός σπουδάς. 

( Επιστημονική Επετηρίς Θεολογ. Σχολής Παν. Θεσσαλονίνης, 1, 
3-41.) 

Νάλτοα Χρ. 'Η συνθήκη τοΰ Αγίου Στεφάνου καί ό Ελληνισμός. Θεσσαλονίκη 
1953. Σελ. 91. 

» Τό Μακεδονικόν ζήτημα καί ή σοβιετική πολιτική. (Εταιρεία Μακε¬ 
δονικών Σπουδών, 2.) Θεσσαλονίκη 1954. 

Νικήτα Π. Τό Λεσβιακό Μηνολόγιο. (Λεσβιακά, 1, τεΰχ. Α', 1953.) Σελ. 280+Γ. 

Νικολαιδον Άνανίου. Θρύλοι καί μοναστήρια. (Ποντιακή Εστία, 4, 1909 -1910.) 

> » 'Η δημογεροντία στάς κοινότητας τοΰ Πόντου. (Αυτόθι, 5, 2635.) 

Νικολαιδον Μελή. Σολωμός καί Παπαδιαμάντης. (Ακτίνες, 1954, 241 - 245, 315 - 318.) 

* Οι πηγές τής Νεοελληνικής λογοτεχνίας. (Κυπριακά Γράμματα, 18 
289-294.) 

Νομικού Άνδρέα Ν. 'Ιστορικά τής Τιμίας Ζώνης. (Ελληνική Δημιουργία, 13, 
539-542.) 

ΝοΙορνΙοβ /. Α. ΤΙιε ΐπΙτοθυοΗοη οί Πιε ΕΐρΙίΕβεί: ΐηίο Πιε ογεΙ δοοΐεΐίεβ. δοηιε 
0Ε3θ ΙιίδΙοπεδ οί οοηίΐΐεί 5εΙ\νεεη ογ&1 επΟ ννπίΐεη ΙΐίεΓΕίιίΓε. 
(Ελληνικά, Παράρτημα 4, Προσφορά εις Στίλπωνα Π. Κυριακίδην 
1953,516-524.) 

Αενίτα Ξένου. Ποιηταί δημωδών ρσμάτων εις Τραπεζοϋντα κατά τόν ΙΔ* αιώνα. 

(Ποντιακή Εστία, 4, 1915-1917.) 

* * Τά ορΐχ. (Αυτόθι, 5, 2395.) 

Χβ{Ιοιιάα8 81. Πε γοπιεπ ηεοΐιείΐεηΐςιιε. (ΓΉεΙΙεπίδΐηβ ΘοηίεηιροΓΕΐη, 1953, 131 - 
142, 207 -217.) 

Οικονομίδου Δ. Β. Αί λαογραφικαί σπουδαί εις Ρουμανίαν. (Άρχεϊον Θρφκ. Λαογρ. 

καί Γλωσ. Θησαυρού, 18, 193 -205.) 

' 3 Τ« Βορειοηπειρωτικά δημοτικά τραγούδια. Τά τραγούδια τής ξενιτειάς. 

(Αφιέρωμα εις τήν “Ηπειρον είς μνήμην Χρίστου Σούλη, 37-45.) 

' * Δημήτριος καί Κωνσταντίνος Καρακάσης. (Γέρας Άντ. Κεραμοπούλ- 
λου, 206-223.) 
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Οικονομίδου Δ. Β. Πατριωτικά άσματα τοΰ Ρήγα Βελεστινλή καί άλλων ποιητών ε* 

ανεκδότων χειρογράφων. (Ελληνική Δημιουργία, 11, 331-344.) 

» » Ή «Έρωφίλη» καί ή Ρουμανική διασκευή τοΰ «Έρωτοκρίτου». 

(Αυτόθι, 12, 85 -87.) 
> » Άπό τάς έλληνο - ρουμανικός έκκλησιαστικάς σχέσεις. (Κανίσκιον Φ. 

Κουκουλέ, 450 -471.) 
, > Τά δημοτικά άσματα τής «θλιμμένης τρυγόνας». (Επετηρίς τοΰ Λαο- 

γραφικοϋ Αρχείου, 7, 45-56.) 
> , Έλληνικαί επιδράσεις επί τήν δημώδη Ρουμανικήν λογοτεχνίαν. 

(Επετηρίς τού Μεσαιωνικού Αρχείου, 4, 49 -57.) 

» » Τρία έργα τής Κρητικής λογοτεχνίας έν Άπεράθου - Νάξου (Α' *0 

«Έρωτόκριτος», Β' Ή «Θυσία τοΰ Αβραάμ», Γ' 'Η «Εύμορφη Βο- 

σκοπούλα»). (Κρητικά Χρονικά, 7, 110-118.) 

> » Τό ιστορικόν άσμα Μιχαήλ τοΰ «Γενναίου». (Λαογραφία, 15, 1954, 

371 - 373.) 
Οικονόμου Γεωργίου Ά&. 'Η Ιερατική Σχολή τής Νήσου - Ίωαννίνων (1872-1922). 

(Ηπειρωτική Εστία, 1953, 892-901, 1046 - 1054.) 

> » Πέντε άγνωστοι Ήπειρώτες στον αγώνα τοΰ 1821. (Αύτόθι, 1954, 

256 -258.) 
» » Οί Ζωσιμάδες καί οί Ισραηλίτες των Ίωαννίνων. (Αύτόθι, 1043- 

1044.) 
Οικονόμου Μάν&ου. 'Η Άναγνώσταινα (δημοτικό τραγούδι). (Ηπειρωτική 'Εστία, 

1953, 172 - 174.) 
» » Κώδιξ κοινότητος Μονοδενδρίου. (Αύτόθι, 472 -475.) 

» » Διονύσιος Παπαρρούσης. (Αύτόθι, 1035- 1040, 1155 -1159, 1256- 

1259.) 
Παϊοίου Γεωργίου, 'Ιερ. Γεράσιμος, τιτουλάριος έπίσκοπος Άρίστης. (Ηπειρωτική 

Εστία, 1953, 354 -357.) 
» » Τό κατάστιχον τής 'Ιερας Μονής Άγ. Νικολάου Σκαμνελιου. (Αύτόθι, 

475-480.) 
» » Όλίγα περί τοΰ Άμιλικοΰ Χιονιάδοιν. (Αυτόθι, 1954, 45-47.) 

» » 'Η αγιογραφία τών Χιονιάδων. (Αύτόθι, 278-279.) 

» » Άντίγραφον πατριαρχικής επιστολής περί τής Ίεράς Μονής Βελλάς 

(1885). (Αύτόθι, 563-566. 

Πάλλη Αλεξάνδρου Δ. Οί ομαδικοί έκτοπισμοί πληθυσμών επί Όθωμανικής Αύτο- 

κρατορίας. 'Ο εποικισμός τής Κύπρου στα 1572. (Ελληνική Κύπρος, 

1954,36 -37.) 
Παμπούχη I. Τ. Θεωνάς, ανύπαρκτος χρονογράφος τής Αύτοκρατορίας τής Τραπε- 

ζοΰντος. (Κανίσκιον Φ. Κουκουλέ, 716-721.) 

Παναγιωτάκη Νικ. Μ. Φιλολογικά καί διορθωτικά είς τό Κρητικόν Θέατρον έκ τών 
καταλοίπων τοΰ Σόλωνος Βογιατζάκη. (Άθηνά, 58, 343-355.) 

» » Τοπωνυμικά τής Κρήτης. (Κρητικά Χρονικά, 7, 194-200.) 

Παναγιωτάκου Παναγ. Ίω. Πεντακόσια έτη μετά τήν Άλωσιν. (Άρχεϊον Εκκλη¬ 

σιαστικού καί Κανονικού Δικαίου, 1953, 3-38.) 

» » Τό κανονικόν δικαίωμα έποπτείας τής έν Κωνσταντινουπόλει Μεγά¬ 

λης τοΰ Χριστού Εκκλησίας καί ή διοικητική υπαγωγή είς τήν ορθό¬ 

δοξον Εκκλησίαν τής 'Ελλάδος τών Ί. Μητροπόλεων Δωδεκάνησου 
καί τής ημιαυτόνομου Εκκλησίας Κρήτης. (Αύτόθι, 1954, 177- 197.) 



426 Βιβλιογραφία 

Παναγιωτιδου Γ. Ε. Γύρω από τήν ιστορία της Άμισοΰ. (Ποντιακή 'Εστία, 5, 
2913.) 

Παναγιωτοπουλον I. Μ. *Η τέταρτη μεγάλη κατάχτηση. Οί λόγιοι τοΰ Βυζαντίου 
καί ό Δυτικός κόσμος. (Νέα Εστία, 53, 739 - 743.) 

Παναγοπούλου I. Τί προσέφερεν ό κλήρος κατά τούς πολέμους 1940-1941 καί κατά 
τήν Κατοχήν. Πρόλογος I. Καρμίρη. Αθήνα ι 1953. Σελ. 32. 

Παναρέτου Α. Κυπριακή γεωργική λαογραφία. (Κυπριακοί Σπουδαί, 16, ια'-κζ'.) 

Παπαγεωργιου Γ. Θ. Ό λόρδος Βύρων στο Αίγιο. “Η υποδοχή του άπό τον Άνδρέα 
Λόντο. (Χρονικά τοΰ Μόριά, 2, 61-62.) 

Παπαγεωργιου Γ. I. Τής Άρτας τό Γεφύρι. (Ηπειρωτική Εστία, 1954, 1131 - 1134.) 

Παπαγεωργιου Κώστα Α. Ό Βελισσαρίου καί ή άπελευθέρωσις των Ίωαννίνων. 

(Ηπειρωτική 'Εστία, 1953, 126- 130. 

» » Ή λίμνη Παμβώτις. (Αυτόθι, 1954, 460-466.) 

» » Ή Ήπειροθεσσαλική Έπανάστασις του 1854. (Αυτόθι, 945-948.) 

Παηαγιαννοποΰλου -Παλαιού Άνδρέα. Έκ τής Ελληνικής παραδόσεως —Αί Θήβαι 

διδασκαλεϊον τής πεπολιτισμένης άνθρωπότητος. (Αίξωνή, 1953, 5-8.) 

* * Χριστιανικοί επιγραφαί Ζακύνθου. (Αυτόθι, 94-98.) 

ΡαραάαΜβ Β. Ρ. (Ι/Ηεΐΐέηίδΐηε ΟοπίεπιροΓ&ΐη, 1954, 299 -302.) 

Παπαδοποΰλου Α. Α. Χαρακτηριστικά τής Ποντικής διαλέκτου. (Άρχειον Πόντου, 
18, 83 - 93.) 

» » ΓΙορτάροι δίκλωποι τής Κωνσταντινουπόλεως. (Αυτόθι, 96.) 

Βυζαντινόν έπος έξ Αίσωπείου μύθου. (Κανίσκιον Φ. Κουκουλέ, 
386- 391.) 

» > Φρασεολογικά. (Λεξικογραφικόν Δελτίυν τής Άκαδημ. Αθηνών, 6, 
3-88.) 

Παπαδοπούλου Γ. Κ, Ή Σολωμική νοσταλγία τοΰ Παραδείσου. (Ακτίνες, 1954, 
362 - 365.) 

Παπαδοποΰλου Δη μητριού Κ. Μαγικοί συνήθειαι καί δεισιδαιμονίαι τοΰ χωρίου 
Σταυρίν. (Άρχειον Πόντου, 18, 205-213.) 

» » Τά μωμο(γ)έρια (ποντιακός καρνάβαλος). (Ποντιακή Εστία, 4, 1921 - 
1923, 1988 - 1990.) 

Παπαδοποΰλου 'ΙοΜννον Άν. Τινά περί τοΰ αυτοδιοικήτου τής Ίεράς Βασιλικής 

καί Σταυροπηγιακής Μονής τοΰ Αγίου Αποστόλου καί Εύαγγελιστοΰ 
’Ιωάννου τοΰ Θεολόγου. (Άρχειον Εκκλησιαστικού καί Κανονικού 
Δικαίου, 1953, 157 - 164.) 

Παπαδοποΰλου *Ιωάννου Β. Ό πρεσβευτής Κωνσταντίνου τοΰ Παλαιολόγου Γεώρ¬ 

γιος Φραντζής έν Τραπεζοΰντι καί Ίβηρία. (Άρχειον Πόντου 18, 
202-204.) 

Παπαδοποΰλου Νιχ. Π. Ύμνογράφοι αδέσποτων ύμνων. (Εκκλησία, 30, 109 -111, 

154 - 156, 205 - 207, 234 - 236, 352 - 354· 31,10 - 11, 36-38, 234 - 236.) 

» » Περί τήν σύλληψιν τοΰ Παλαιών Πατρών Γερμανού. (Αυτόθι, 31, 

261 -266,295-301.) 

Ραρα)ο()Ιιι Κ. Εϊοπ - Αιηίΐροί] - Ηπεοροί]. (Ζβοπιΐΐι νΐζ&ηΐ. Ιπεί. 8ΑΝ, 2, 1953 
7-24.) 

Παπαθανασίου Θ. Σύμμικτα λαογραφικά έκ Ρουμλουκίου. (Μακεδονικά, 2 (1941- 

1951), 1953, 346- 384 ) 

Παπαχώσζα Άγγ. Ν. 'Η πρόκληση βροχής στήν “Ηπειρο (ονομασίες εθίμου - τρα¬ 

γούδια). (Αίξοινή, 1953, 49- 52.) 
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Παπαχώσζα Άγγ. Ν. Γνωστά καί άγνωστα χειρόγραφα τοΰ Βηλαρά. (Ελληνική 

Δημιουργία, 12, 733-739.) 
> > Οί φωτιές τοΰ Άϊ - Βασίλη (παναρχαίο πρωτοχρονιάτικο έθιμο στό 

Δ. Ζαγόρι). (Ηπειρωτική Εστία, 1954, 42 -44.) 

Παπανιχολάου Γ. Λαογραφικά στοιχεία παρμένα άπό τή ζωή των κατοίκων τοΰ χωρίου 
Χανδρά. (Άρχειον Θρακ. Λαογρ. καί Γλωσ. Θησαυρού, 18,, 259 - 288.) 

Παπαοτεργίου Ευαγγελίας. Λαογραφικά άπό τον Αυγερινό. (Μακεδονικά, 2 (1941- 

1952), 1953, 385-394.) 
Παπαχαοίση Άθαν. X. Δευτέρα εις τό τοπωνυμικόν του Πωγωνίου συμβολή. (Ηπει¬ 

ρωτική Εστία, 1953, 36-40, 170 -171, 269 -271, 379-381.) 

» » Παλαιογραφικά έκ Πωγωνίου. (Αυτόθι, 493-501.) 

» » Γλωσσικόν σημείωμα. (Αυτόθι, 602.) 

» » Γλωσσικά σημειώματα. (Αυτόθι, 1160-1161.) 

» » Περί τινα τραγούδια. (Αυτόθι, 1954, 705.) 
> > Μία ένθύμησις διά τήν έπανάστασιν τοΰ Γκιώλα. (Αυτόθι, 819 - 820.) 

> » Γλωσσικά. (Πλάτων, 10, 284 -289.) 

» » Σύμμεικτα. (Αυτόθι, 11, 114-118.) 

Παπαχριοτοδούλου Πολ. Τό Σουφλί έστία λαϊκών τεχνών καί παραδόσεων. (Εται¬ 

ρεία Θρφκικών Μελετών, άριθ. 18.) Έν Άθήναις 1953. Σελ. 20. 

> » Τ’ αναστενάρια άπό νέα στοιχεία τοΰ 1952 (Μαΐου 21). (Άρχειον 

Θρμκ. Λαογρ. καί Γλωσ. Θησαυρού, 18, 131-178.) 

> » Σημειώματα καί παρατηρήσεις στήν τελετή των αναστεναριών 1952 - 

1953. (Αυτόθι, 305-319.) 
Ραρραζ 8ρ. ΒΆΪδ1οη εί 1* Οτέοε. (Ι/ΗεΠεηίδιηε ΟοηΙεωροΓ&ίη, 1954, 362 - 377.) 

Παρασχενοπούλου Θ. Συμβολή εις τήν έρευναν τοΰ Ποντιακού τραγουδιού και χορού. 

(Ποντιακή 'Εστία, 4, 2121-2122.) 
Παρθενίου, Άρχιμ. Ή ορθοδοξία καί τό Βυζάντιον. Αλεξάνδρεια 1953. Σελ. 15. 

Παρλαμα Μ. Γ. Ανέκδοτα έγγραφα έκ Σφακίων (1799- 1832). (Κρητικά Χρονικά, 7, 

235-257.) { , 
> » Πρωτόκολλον τοΰ Γενικού Αρχηγείου των ανατολικών επαρχιών Κρή¬ 

της κατά τήν έπανάστασιν τοΰ 1878. (Αυτόθι, 8, 171 -203.) 

> » Τοπιονυμικαί περιπέτειαι τοΰ 'Ηρακλείου. (Αυτόθι, 273 -286.) 

Παρχαρίδου Α. I. Ιστορία τής Κρώμνης. (Ποντιακή Έστία, 4, 1973 - 1976, 2029 - 

2032, 2071 -2074, 2123-2125, 2165- 2168, 2257 -2259, 2315-2317· 

5, 2399 - 2401, 2452 - 2454, 2540 · 2542, 2572 - 2574, 2623 - 2625, 

2700 - 2702, 2763 - 2766, 2860, 2897 - 2899.) 

Παοχάλη Δ. Τό έν τή νήσω Πρώτη Βυζαντινόν Μοναστήριον τής Μεταμορφώσεις 
τοΰ Σωτήρος Χριστοΰ, Μετόχων τής έν Άνδρψ Μονής Πανάχραν¬ 

του. (Θεολογία, 24, 80- 93, 219 -223.) 
> » 'Η έν Άνδρω Μονή τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου έπικεκλημένη της 

Παναγίας Παναχράντου. (Αυτόθι, 25, 116 - 123, 281-302.) 

Πατσαλίδου Γεωργ. Σ. Παροιμίαι. (Λαογραφία, 15, 1954, 457 -461.) 

Πατοέλη Νικολάου Β. Οί Τούρκοι σπαχήδες. (Ηπειρωτική Έστία, 1953, 25-32.) 

» » Παλαιογραφικά Πωγωνίου. (Αυτόθι, 1028 - 1034, 1150- 1154, 1249- 

1255.) 
> > Συμβολή των Ήπειρωτών είς τήν πολιτικήν, οικονομικήν, κοινωνι¬ 

κήν και πνευματικήν έν γένει έξέλιξιν τής χώρας. (Αυτόθι, 1954, 

250 - 255, 365 · 372, 467 - 473, 567 - 572.) 



428 Βιβλιογραφία 

Παζσέλη Νικολάου Β. Εντυπώσεις ξένων περιηγητών από τό Δελβινάκι. (Αυτόθι, 
790 -798.) 

ΡβΙβ)ζαηΐάί$ 8’. ϋ&ίε εί ΐηίετρΓείίΐΙϊοη άε 1& ρΐαςιιε εη ϊνοΐτε άε.Ττενεδ. (Παγ- 

κάρπεια, 1953, 361 -371.) 

Πέννα Πέτρου. Ό Μακεδών Αναστάσιος Πολυζωίδης. (Σερραϊκά Χρονικά, 1953, 

5-65.) 

Πέτροβιτς Ν. Ε. 'Η πρώτη ολοκληρωτική καταστροφή των Σερρών του 1206 υπό 
τού Βουλγάρου Ίωαννίτση. (Σερραϊκά Χρονικά, 1953, 1 - 32, 67 - 96.) 

* * Λαογραφικά σύμμεικτα Σερρών. (Αυτόθι, 33-96, 97 - 161.) 

Πετροηοΰλου Δημ. Α. Πνευματικές σχέσεις Ελλήνων καί Βουλγάρων τον ΙΘ' αιώνα. 

* Αθήνα ι 1954. Σελ. 23. 

» » Στερεότυποι στίχοι δημοτικών τραγουδιών. (Ελληνικά, Παράρτημα 
4, Προσφορά εις Στίλπωνα Π. Κυριακίδην, 532 - 545.) 

» » 'Η θανάτωσις δι’ άνασκολοπισμοΰ κατά τήν Τουρκοκρατίαν. (Κανί- 

σκιον Φ. Κουκουλέ, 531 -543.) 

» » Ή άκληρία είς τά έθιμα τοϋ ελληνικού λαού. (Έπετηρίς τού Λαο- 

γραφικού Αρχείου, 7, 28 -44. Βλ. καί σ. 159.) 

» » Συμβολή εις τήν έρευναν τών λαϊκών μέτρων καί σταθμών. (Αυτόθι, 
57-101. Βλ. καί σ. 159 -160.) 

» » Τού Δασκαλογιάννη τά τραγούδια. (Κρητικά Χρονικά, 8, 227 -237.) 

» » Οί ποιητάρηδες στην Κρήτη καί στήν Κύπρο. (Λαογραφία, 15, 1954, 

374 - 400.) 

Πιχιώνη Δημ. Ή ένόραση τού θεατή. (Αίξωνή, 1953, 9 -11.) 

Πιλαβάχη Κ. Δ. Συμβολή στήν ερμηνεία νεοελληνικών κειμένων. (Κυπριακά Γράμ¬ 

ματα, 18, 8-9.) 

» » * Ομώνυμα ή ίδιόφθογγα στό Κυπριακό ιδίωμα. (Αυτόθι, 36 -38.) 

» » Διορθώσεις καί παρατηρήσεις στό Ετυμολογικό Λεξικό τοϋ Ν. Άν- 

δριώτη. (Αυτόθι, 255- 258.) 

» * Γλωσσικές παρατηρήσεις: «Νάκκον» - «Ρέσσω» - «Τσέλλομαι». (Αυ¬ 

τόθι, 18, 165- 166.) 

Πλάτωνος Ν. Έπιγραφαί έκ Κρήτης. (Κρητικά Χρονικά, 7, 436-445.) 

Πλιάχου Δημ. Συμβολή εις τήν ιστορίαν - αρχαιολογίαν τής περιοχής Σουλίου. 

(Ηπειρωτική Εστία, 1953, 1010-1012.) 

Π. Ν. Δ. Προς τις πηγές τής παραδόσεως. (Αίξωνή, 1953, 1.) 

Πολίτη Αίνου. Επιγραφές Αγίας Αναστασίας. (Ελληνικά, 12, 379-383.) 

» » «Άνάπαψη.» (Αυτόθι, 383 -384.) 

» » Γιά τό «"Ανθη εΰλαβείας». (Αυτόθι, 384.) 

» » Παραλλαγές άπό αύτόγραφο τοϋ Μαρκορά. (Αυτόθι, 13, 177 - 178.) 

» » Κρουσταλλέχροια. (Αυτόθι, 176 - 177.) 

» » Παρατηρήσεις στον «Άπόκοπο» τού Μπεργαδή. (Ελληνικά, Παράρ¬ 

τημα 4, Προσφορά εις Στίλπωνα Π. Κυριακίδην, 546-560.) 

» » Δύο επιτύμβια επιγράμματα άπό τή Γιάλη. (Σαντορίνη - Αμοργός, 

1953, τ. 21 - 22, 11.) 

Πολυμένη Άνδρ. Γ. Πρωτοχρονιά στή Βιξύη. (Μακεδονικόν Ήμερολόγιον, 1953, 

156 - 160.) 

Πομάνη Μίμη. Άμε καλιάσου. (Νέα Εστία, 54, 1449.) 

Πονρναροηούλου Γ. Κ. Άπό τήν ιστορίαν τών αναπήρων. Συμβολή είς τήν ιστο¬ 

ρίαν τής ορθοπεδικής. (Ακαδημαϊκή Ιατρική, 17, 33 - 42.) 
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Πράτοιχα Γ. Ή τραγική μορφή τοϋ Καβάφη (1868 - 1933). (Κυπριακά Γράμματα, 

18, 399 - 403.) 

ΡνβνεΙαοΐβ ΕίβηΐΗεΗοδ. ΒπϊίεΒ ροΐΐε^ ίοτνατάδ Πιε οΐι&π^ε οί Ό^η&δί}7 ίπ Οτεεοε 
(1862 - 1863). Αίθεπδ 1953. Ρ. 196. 

Πριώνη Εναγ. Ή "Ηπειρος καί οί Έπτανήσιοι ποιηταί. (Ηπειρωτική Εστία, 1954, 

1187- 1192.) 

Πρωτοψάλτη Έμμ. Γ. Μυστικός απεσταλμένος τοϋ Μέττερνιχ προς τον Άλ. Μαυ- 

ροκορδάτον. (Άθηνά, 57, 83 - 101.) 

> > Αυθαίρετος επιδρομή Ελλήνων κατά τοϋ Λιβάνου. (Αυτόθι, 58, 

243-277.) 
» > Τό τάγμα τής Μάλτας καί ό Καποδίστριας. (Γέρας Άντ. Κεραμο- 

πούλλου, 283 - 293.) 
» » Βλέψεις τών Μελιταίων ιπποτών επί τής Κύπρου κατά τήν Ελληνι¬ 

κήν Έπανάστασιν. (Ελληνική Κύπρος, 1953, 38-39.) 

» » Άρχεϊον Οίκονομίδου τοϋ Κυπρίου. (Αυτόθι, 101-105.) 

» » Κύπρου αιχμαλωσία. (Αυτόθι, 121.) 

> > Στοιχεία περί Φιλικής Εταιρείας έν Κύπρφ. (Αυτόθι, 245.) 

> » Κύπριοι άγωνισταί τσΰ Είκοσιένα. (Αυτόθι, 1954, 88.) 

Ρ?οίορ3αΙίβ8 Ειηιη. Νέ^οεϊμΐΐοηδ επίτε Οτεοδ εΐ Μοηΐέηέ^πηε ρεηά&ηί ΓΙπβατ- 
τεείΐοη Οτεεςμιε. (Ι/Ηβΐΐέηίδηιε ΟοηίειηροΓ&ίη, 1954, 329-341.) 

Ράμφου I. Σπ. - Παπαδοηούλου Κ. I. Λαογραφικά τής Κιμώλου. ’Εν Πειραιεΐ 

1953. Σελ. 52+κζ*. 
Ρατζτάχη Δημ. Μνημονεύματα 1828-1869. (Βιβλιόφιλος, τεΰχ. Απριλίου - Ιουνίου 

1954,103- 109.) 

Ρεμπέλη Χαρ. Άπό τή λαογραφία τής επαρχίας Κονίτσης. (Ηπειρωτική Εστία, 

1954,280- 281.) 

Ροντογιάννη Παν. Ό Αθανάσιος Ψαλίδας καί ή αρχή τής Μέσης Παιδείας στή 
Λευκάδα. (Ηπειρωτική Εστία, 1954, 15- 18, 168- 172.) 

Ρωμαίου Κ. Γυναίκες πού έμαρμάρωσαν. (Άγγλοελληνική Επιθεώρηση, 6, 125 - 143.) 

» > Δύο περίεργα ιστορικά τραγούδια. (Άρχεϊον Θρακ. Λαογρ. καί Γλωσ. 

Θησαυρού, 18, 337 -374.) 
» » Τραγούδια δίστιχα τοϋ Πόντου. (Άρχεϊον Πόντου, 18, 279-284.) 

» > 'Η Γριά, μυθική μορφή αρχαία. (Ελληνικά, Παράρτημα 4, Προσ¬ 

φορά είς Στίλπωνα Π. Κυριακίδην, 561 - 580.) 

> » Τό τραγούδι τής Ανδρειωμένης Λυγερής. (Αυτόθι, 581-595.) 

> » Ή «Κόκκινη Μηλιά» τών εθνικών μας θρύλων. Προβλήματα σχετι- 

Εύμενα μέ τήν καταγωγήν της. (Κανίσκιον Φ. Κουκουλέ, 676-688.) 

» » Ή Κρητική παραλλαγή τοϋ «Θανάτου τοϋ Διγενή». (Κρητικά Χρο¬ 

νικά, 7, 394-408.) 
» » Τό τραγούδι τής Άγια Σόφιάς. (Νέα Εστία, 53, 860 -866.) 

» » Κάστρο τής Ώριάς - Άστρος - Δραγαλεβός. (Χρονικά τοϋ Μόριά, 2, 

33-37.) 

Κοηιαίοβ Κ. Πει εΚαηδοιι ρορυΐ&ίτε ηέο£τεε(ΐιιε «Βε τείουτ άε Γεχρ&ίπέ». 

(Ι,’ΗεΙΙεηίδΐηε Οοηίεηιροταιη, 1953, 38-57.) 

» » Πεδ Αη3.δ1έη3χΐ&· (Αυτόθι, 1954, 227 -237.) 

Σαχελλαρίου Γεωργίου. Ό Πληθών ώς κοινωνιολόγος. (Κανίσκιον Φ. Κουκουλέ, 

160- 164.) 

Σαχχά Γεωργίου Η. Ή Τρίπολις του Πόντου. (Ποντιακή Εστία, 4, 1837-1839.) 
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Σαλαμάγχα Δ. Γαζή Έβρενόζ, ό πρώτος έπικυρίαρχος των Γιαννίνων. (Ηπειρωτική 
Εστία, 1953, 163 - 165.) 

» » Λαογραφικά σχεδιάσματα. (Αυτόθι, 167 - 170, 599-601, 704- 707.) 

» > «Μάρτη κι Μάρτη». (Αυτόθι, 263- 265.) 

» » Ανέκδοτο χειρόγραφο για τον "Αγιο Κοσμά. (Αυτόθι, 368 -370.) 

> » Τοπωνυμικά των Γιαννίνων. Ή Βρύση τοϋ παζαριού. (Αυτόθι, 
488 - 490.) 

» » Τό Αρχείο Α. Φίλιου. (Αυτόθι, 673 - 676, 803 - 807.) 

* » 'Ιερό λείψανο τοϋ πάτερ Κοσμά. (Αυτόθι, 679 -682.) 

» > Τοπωνυμικά σχεδιάσματα - Α' Καλούτσια. (Αυτόθι, 835- 836.) 

» » Σπηλαιολογικά σύμμικτα. (Αυτόθι, 937- 942.) 

» » Τό Ζμπουρολίθαρο. (Αυτόθι, 1055-1058, 1163- 1166.) 

> » Άπό τά Ιστορικά τών Γιαννίνων. *Η «ένθύμησις» τοϋ 1597. (Αυτόθι, 
1141 - 1145, 1260- 1265.) 

» » 'Η Σπηλιά τοϋ Δεσπότη. (Αυτόθι, 1954, 27 -32, 273 - 277.) 

» » Άπό τά ιστορικά τών Γιαννίνων. Ή ενθύμηση τού 1584. (Αυτόθι, 
348 - 352, 453 - 459, 588-593, 685-692.) 

» » Λαογραφικά σχεδιάσματα. (Αυτόθι, 485-487.) 

» » Άπό τά Ιστορικά τών Γιαννίνων. 'Η ενθύμηση τοϋ 1630. (Αύτόθι, 
784 - 789, 959-964, 1056- 1058, 1157 - 1164.) 

Σαλαηασίδη Π. Β. Τό μάσ’, (Ποντιακή Εστία, 4, 1987.) 

Σαχίνη Αντωνίου Ν. Σύντομος βιογραφία τοϋ ναυάρχου Άνδρέου Μιαούλη. (Τό 
Μέλλον τής "Υδρας, 1953, 8 -9.) 

Σγουρίταα Άγησ. Ό μύλος (λαογραφικά). (Χρονικά τοϋ Μόριά, 2, 63-64.) 

Σεφεριάδη Περ. Τό Σεράϊ τοϋ Μπέη τοϋ Βούλγαρη. (Τό Μέλλον τής "Υδρας, 1953, 

247 -248.) 

Σιγάλα Άντ. Τό μυθιστόρημα Βέλθανδρος καί Χρυσάντζα καί ή αποκατάστασή του. 

(Μέ1αη£63 Ο. εΐ Μ. Μετίίετ, ΑΗιέηεδ 1953. Ίδιαίτ. άπόσπ. σ. 23 

μεθ* ενός πίνακος.) 

Σίνα Γεωργίου. Ό Παλαιών Πατρών Παρθένιος δ έξ Ίωαννίνων. (Ηπειρωτική 
Εστία, 1953, 566 - 571.) 

Σιναττΐδη Βασίλη. Φυλετική καταγωγή, ήθη καί έθιμα τών κατσιβέλλων Διδυμοτεί¬ 

χου. (Άρχεϊον Θρακ. Λαογρ. καί Γλωσ. Θησαυρού, 18, 289 -298.) 

Σκάσση *Ερρίκον. 'Η Κρήτη καί οί Λατίνοι συγγραφείς. (Κρητικά Χρονικά, 7, 

119-126.) 

Σχαφιδα Βασιλείου. 'Η άπελευθέρωσις τοϋ Μετσόβου έκ τοϋ τουρκικού ζυγοΰ 
(31-10-1912). (Ηπειρωτική Εστία, 1953, 147 - 149, 242-244.) 

» » Τά μετά τήν άπελευθέρωσιν τοΰ Μετσόβου πολεμικά γεγονότα. (Αύ¬ 

τόθι, 574 - 577, 691 - 697.) 

» » Γεώργιος Μιχ. Άβέρωφ. (Αύτόθι, 1128- 1132, 1242 - 1248. 

* » 'Η Ελληνική έπανάστασις τοΰ 1854 έν Ήπείρω καί Θεσσαλία καί 
ή καταστροφή τοΰ Μετσόβου. (Αύτόθι, 1954, 803- 809.) 

» » 'Η Δούκω ή αρχόντισσα. (Αύτόθι, 1142 - 1147.) 

8οορβΙβα$ 8. Οι. Εα Βίβΐίοίΐιέςηε άε Ια ΟΗ&ιηΒτε. (Ι/Ηεΐΐέηίβηιε Οοηίεηιρο- 

Γ3ίη, 1954, 214-226.) 

Σμυρνοποΰλου Δ. Ιστορική έπισκόπησις τής Ίεριχοΰς. (Νέα Σιών, 48, 198 -206.) 

Σολδάτου Κωνατ. Ε. Άνδρέας Κάλβος (Στή Φλωρεντία — Ή γνωριμία του μέ τον 
Φώσκολο). (Φιλολογική Πρωτοχρονιά, 1953, 119- 122.) 
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Σοΰλη Γεωργίου Χρ. Βλαχία - Μεγάλη Βλαχία -'Η έν 'Ελλάδι Βλαχία. (Γέρας Άντ. 

Κεραμοπούλλου, 489 - 497.) 

» » Περί τών φύλων τών Μαλακασίων, Μπουΐων καί Μεσαριτών. (Κανΐ- 

σκιον Φ. Κουκουλέ, 213-216.) 

8οιιΙί$ Θ. Οη ίΚε 81&ν!ο δείίίβιηεηί: ΐη ΗΐεΗδδΟδ ΐη Πιε ίβηίΒ οβηϋίΓρ. (Β}’ζ&π- 

Ηοη, 23, 67 - 72.) 

» » Τδατ δίερίιεη ϋπέειη &ηά Μοηηί ΑΠιοε. (Η&τναπϊ 81&νίο 81«- 

άΐ€3, 2, 125 - 139.) 

» > ΕνετεΙ! - ΚαροάίδΙι-ίβδ οοττεδροηάεηεε. (ΤΙιε ΙοιιεπαΙ ο£ Μοάετη 

Ηίδίοιτ, 26, 272 -273.) 

» » Αά&ιηαηϋοδ Κοταΐδ Άηά Εά\ν3Γά ΕνετεΙΙ. (Μέΐαη^βδ ΟίίετΙδ ά 
Οοίανε εί Μείρο Μετίΐετ, ΑΙΚεηβδ 1953, σελ. ίδ. άπ. 11.) 

Σονμελίδου Γ. ΑΙρήσει, κλήθρην αιρόμενος μακέλην. (Πλάτων, 11, 108-109.) 

» > Τό άπαρέμφατον εϊς τό ιδίωμα τοϋ Πόντου. (Ποντιακή Εστία, 4, 

1851 - 1852- 5, 2621 - 2622.) 

» > Κέγρος - Κερχανά. (Αύτόθι, 4, 2078.) 

» > "Ορά ή ώρα. (Αύτόθι, 2268.) 

Σούρλα Εύριπίδου. 'Η άγιογραφική σχολή Χιονιάδο^ν (Ηπειρωτική Εστία, 1954, 

929- 933.) 

Σοφοχλέονς Θ. Α. Ενδείξεις περί έπιδράσεως τοΰ ορθοδόξου Ελληνισμού επί τών 
Φράγκων έν Κύπρω επί Φραγκοκρατίας. (Κυπριακοί Σπουδαί, 16, 9-23.) 

Σπα&οπούλου Θ. Ή. Τά μεταλλεία τής Γαράσαρης. (Ποντιακή Εστία, 4, 1979 - 

1980, 2076 -2077.) 

» » Τά «κάλαντα* στή Γαράσαρη. (Αύτόθι, 5, 2385.) 

» » 'Η Γαράσαρη καί τά είκοσι χωριά της. (Αύτόθι, 2575 -2576, 5767 - 

2768, 2858- 2859.) 

Σηεράντσα Θεοδοσίου Κ. Οί κατακόμβες τής Μήλου. Άθήναι 1953. Σελ. 16. 

Σηεράνταα Στέλιου. Τό θρησκευτικό θέατρο καί ή «Θυσία τοΰ Αβραάμ». (Ελλη¬ 

νική Δημιουργία, 12, 109-114.) 

» » Σημειώσεις γιά τον "Αθω. (Αύτόθι, 13, 558-560.) 

Σπετσιέρη Κ. Π. Όντολογία καί σύγχρονοι φυσικαί διακριβιόσεις. (Ελληνικά, 
Παράρτημα 4, Προσφορά είς Στίλπωνα Π. Κυριακίδην, 618-629.) 

Σπυριδάχη Γ. Κ. Παραδόσεις καί δοξασίαι περί τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου. (Γέρας 
Άντ. Κεραμοπούλλου, 385-419.) 

» » Συμβολή εις τήν ιστορίαν τής Μονής τής Κυρίας Άκρωτηριανής 
(Τοπλοΰ) έν Σητείρ, Κρήτης. (Είς μνήμην Γ. Π. Οίκονόμου, 172-175.) 

» » Βυζαντιναί δημώδεις παροιμίαι καί παροιμιώδεις φράσεις έκ τών 
αγιολογικών κειμένων. (Ελληνικά, Παράρτημα 4, Προσφορά είς 
Στίλπωνα Π. Κυριακίδην, 630-635.) 

» » Ειδήσεις είς τον «Φορτουνάτον» περί τοϋ Βενετοκρητικοΰ πολέμου, 

(Ελληνική Δημιουργία, 12, 91-92.) 

» » ' Περί δυσοιώνου σημείου προ τής θανατώσεως τοΰ καίσαρος Βάρδα. 

(Κανίσκιον Φ. Κουκουλέ, 445-449.) 

» » Τά κατά τήν γέννησιν, τήν βάπτισιν καί τον γάμον έθιμα τών Βυ¬ 

ζαντινών έκ τών αγιολογικών πηγών. (Έπετηρίς τοΰ Λαογραφικοϋ 

Αρχείου, 7, 102- 147.) 

> » Συμβολή είς τήν γνώσιν τοΰ Βυζαντινού εθιμικού δικαίου. (ΕΕΦΣΠΑ, 

4, 286-293.) 
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Σπυριδάχη Γ. Κ. Κρητικά σημειώματα. (Κρητικά Χρονικά, 7, 92-96.) 

» » Το εργον τοΰ μιτωτοΰ κατά το ’Επαρχικόν Βιβλίον Λέοντος τοΰ 
Σοφού. (Μέ1αη£68 Οίίετίδ & Οοίπνβ εΐ Μείρο Μετίίετ, ΑΗιέηεδ 

1953, σελ. ίδ. άπ. 7.) 

8ρργΐάάΙίΪ8 Ο. Κ. Π» ρτίδε άε 0οηδί3ηί:ίαορ1ε ά&ηδ 1& ροέδίε εΐ 1& ίτ&άίΗοη ρορπ- 

Ι&ΐτεδ Οτεεςιυεδ 1453- 1953. (Ι/Ηε11έηίδπιε Οοη1εηιροΓ3Ϊη, 1953, 

125-133.) 

Σπυριδάκι Κ. 'Ο έθνομάρτυς αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός. Ή προσωπικότης 
καί ή θυσία του. (Δελτίον τοΰ *Ελλ. Πνευμ. Όμίλ. Κύπρου, 1953 - 

1954. ) Έν Λευκωσίςι 1954. Σελ. 22. 

» · » Ό Ευαγόρας Α' της Σαλαμΐνος καί ή Σπαρτιατική πολιτική. (Γέρας 
Άντ. Κεραμοπούλλου, 256- 264.) 

» > Βυζαντινή Αυτοκρατορία καί Βυζαντινός πολιτισμός. (Ελληνική Κύ¬ 

προς, 1953, 116- 119.) 

» » Ό αρχιεπίσκοπος Κύπρου Άρκάδιος Α’ (άρχαί Ζ' αίώνος). (Αυτόθι, 

1954, 57.) 

» » *0 έθνομάρτυς αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός. (Αυτόθι, 191-195.) 

» » Κυπριακά τοπωνύμια παρά Λεοντίφ Μαχαιρά. (Κανίσκιον Φ- Κου- 

κουλέ, 168- 192.) 

> » Παλουριώτισσα ή Παλλουριώτισσα ; (Κυπριακά Γράμματα, 19, 17-18.) 

» » Σταχυολογήματα έκ τής Κυπριακής ιστορίας τών χρόνων τής Τουρ¬ 

κοκρατίας. Α' 'Ο Κύπριος επίσκοπος Είρηνουπόλεως “Ανθιμος καί ή 
διαθήκη αύτοϋ. Β' Δυο Κυπριακά πωλητήρια. (Κυπριακοί Σπουδαί, 

17, 39- 54.) 

Σταματάκου Γ. Λ. 'Ο Βρεσθένης Θεοδώρητος. (Χρονικά τοΰ Μόριά, 2, 57 - 59.) 

Σταματοπούλου Τάχη Άργ. *0 μεγάλος κίνδυνος τοΰ 1821 — Τό προσκύνημα στο 
Μωρηά — Δύο χρονικά. Αθήνα 1953. Σελ. 103. 

Στάμον ΤΙαναγ. Γ. Σύνοψις τών υπέρ τής ελευθερίας ηρωικών τής Χαλκιδικής αγώ¬ 

νων. Θεσσαλονίκη 1954. Σελ. 32. 

Σταμούλη Ελπινίκης - Σαραντή. Οί Άποκρηές (Λαογραφικά Θρφκης). (Ελληνική 

Δημιουργία, 13, 282-283.) 

» » Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες τής Θράκης (Λαογραφία, 15, 1954, 

429-430.) 

Σταμπολή Γ. Κ. Θήβα, ή μητρική πόλη καί ό Βλάχικος γάμος. (Αίξωνή, 1953, 

12-14.) 

Σταυρίδου Β. Θεολογική Έκπαίδευσις έν τή Αλεξανδρινή Σχολή. (Όρθοδοξία, 29, 

84 - 104, 173 - 203, 260 - 285. 430 - 432.) 

Σταυριώτη (Δ. Κ. Π). Τ’ όφίδ’. (Ποντιακή Εστία, 4, 2075- 2076.) 

> » Τά όρα. (Αύτόθι, 2349 -2350.) 

» » Όγουζοτός ή ό Γουζοτός ; (Αύτόθι, 5, 2531.) 

Στεφανίδου Βασιλείου Κ. Ό ακραίος σταθμός τής έξελίξεως τών σχέσεων Εκκλη¬ 

σίας καί Πολιτείας τοΰ Βυζαντίου καί τά άμεσα αποτελέσματα αύτοΰ 
(1416- 1439). (Κανίσκιον Φ. Κουκουλέ, 27 - 40.) 

* » Ιστορική κριτική τών προβλημάτων τών έν Αίγύπτω μοναχικών εγκα¬ 

ταστάσεων τής Νιτρίας, τών «Κελλίων» καί τής Σκήτεως. (ΜΠΙό- 

π3ΪΓε άο 1& ΒΛΙϊοΠιέςιιε Ρ&ίπ&τοίΐΐε άΆΙεχ&τκΙπε, 1953, 25-36.) 

ΙΡηΜίοοΗοηδ άε ΓΙπδΠΙιιί ιΓΕ^υάοδ Οπεηίαΐεδ άε 1& Βίβΐϊο- 

Πιέςιαε Ραίπατο&ΐε άΆΙεχ&ηάπε, 2.] 
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8ΐφιαηοροΙΐ Ιβαηιιβ. Ι/έοοΙε ί&είειίΓ άιι τενείΐ η^ΗοηαΙ. (Ι/Ηεΐΐέηίδΐηε-Οοη- 

ίεηιροτ&ίιι, 1953, 239-259.) 

Στεφανοποΰλου Ν. ΟΙ Κάσιοι πρόσφυγες εις Αμοργόν. (Σαντορίνη - Άμοργος, 

1953, τ. 15, 18.) 

8ίβρΗαηοα Ρ. Κ&δΙοτΪ3. ϋπε έάΐΗοπ ηιοπιιιηεηΐπΐε εΐ υηε ίτεδ<ιυε τεδΐεε ίηέάΐίε. 
(Οπεηίειίΐπ 01ΐΓίδί:Ϊ3η3 Ρεποάίε&, 19, 1953, 429 ί. μετά 2 

χαρτών.) 

Στρουμπουλή Δ. Ταμεΐον ήτοι εύρετήριον κυρίων ονομάτων Κ. Διαθήκης. Άθήναι 

1954. Σελ. 56. 

Σνμεωνίδου Φ. 'Η Άμισός (ιστορικόν σημείωμα). (Ποντιακή Εστία, 5, 2656- 

2662, 2706 -2709, 2746-2750, 2835 -2837, 2907 -2912.) 

Σφενδόνη Νικ. Ή τελευταία έπίσκεψις Σουλτάνου είς τήν Θεσσαλονίκην. (Μακεδο¬ 

νικόν Ήμερολόγιον, 1953, 37 -40.) 

Σφήκα Κωνσταντίνου Γ. Τό ταχυδρομεϊον στήν Ελλάδα από τούς αρχαίους χρόνους 
έως σήμερα. Μέρος Α'. Άθήναι 1953. Σελ. 76. 

» > Παπά Άνθιμος Άργυρόπουλος, ένας Ήπειρώτης απόστολος τής 
Φιλικής Εταιρείας. (Ηπειρωτική Εστία, 1953, 234-236.) 

» » Τό ταχυδρομεΐον τοΰ Άλή Πασά. (Αύτόθι, 1133 - 1136.) 

Ταμασόκλη Αριστοτέλη Κ. Συμβολή στήν ετυμολογία τής Ελληνικής. (Ελληνική 

Δημιουργία, 13, 684 -685, 731 -732.) 

Ταρσούλη ’Α&ηνας. Οί ελληνικοί δράκοι καί τ’ Άκριτικά τραγούδια. (Νέα Εστία, 

56, 1488- 1490.) 
» » Εκδρομή στο παλιό Μοναστήρι τοΰ Μαχαιρά. (Φιλολογική Πρωτο¬ 

χρονιά, 1953, 255-257.) 

Τόζη Γιάννη Άργ. Ή φήμη τού Ρήγα έν Αμερική. (Άθηνά, 58, 65-84.) 

» » Αμερικανικοί καί άγγλικαί πληροφορίαι περί τής έπαναστάσεως τοΰ 
1854 έν Μακεδονίφ. (Άνάτυπον έκ τοΰ 3ου τόμου τών Μακεδονι¬ 

κών.) Θεσσαλονίκη 1954. Σελ. 66. 

Τουρτόγλου Μ. Αί φυλακαί έπί Καποδίστρια. (Έπετηρίς τού Αρχείου τής Ιστο¬ 

ρίας τοΰ Ελληνικού Δικαίου, 1954, 150- 164. 

Τρεμπέλα Π. Ή ιστορία τής μεταρρυθμίσεως έν τή Άγγλικανική Έκκλησίφ. (Γρη- 

γόριος ό' Παλαμάς, 37, 69 - 83, 147 - 156, 225 -239, 307-315, 

367 -376.) 

Τριανταφυλλίδη Μαν. Α. Τά ελληνικά τών Ελλήνων τής Αμερικής. (Ελληνικά, 

12,301-331.) 

» > Ελληνικές συνθηματικές γλώσσες. (Ελληνικά, Παράρτημα 4, Προσ¬ 

φορά είς Στίλπωνα Π. Κυριακίδην, 661 -684.) 

Τριανταφυλλόπουλος Κ. Ανέκδοτον έγγραφον περί ασυλίας καί νομοθετική τεχνική 
Λέοντος τοΰ Σοφού. (Πρακτ. Ακαδημίας Αθηνών, 29, 1954, 113 - 

116.) 

Τριαντάφυλλου Κώστα Ν. 'Ιστορία τής Βυζαντινής Μονής Γηροκομείου τών Πατρών. 

Πάτραι 1954. Σελ. 80. 

Τροβά Διονυσίου Α. Κωνσταντίνος Άσώπιος. (Ηπειρωτική 'Εστία, 1954, 1045 - 

1047.) 
Τσακοπούλου Αίμιλιανοΰ, Άρχιμ. Περιγραφικός κατάλογος τών χειρογράφων τής 

Βιβλιοθήκης τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τόμ. Α'. Τμήμα 
χειρογράφων Παναγίας Καμαριωτίσσης. Κωνσταντινούπολή 1953. 

Σελ. 227. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ; ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΔ' 28 
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Τσαχοπούλον ΑΙμιλιανοϋ, ’Αρχιμ. Περιγραφικός κατάλογος των χειρογράφων της 
Βιβλιοθήκης τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου. Β'. Τμήμα χειρογρά¬ 

φων Ί. Μονής Άγιας Τριάδος Χάλκης. (“Ορθοδοξία, 29, 1954, 

33-48, 150 - 165, 305 - 320, 475 - 490.) 

Ταακοηοΰλου "Αν. Π, Ό Νικηταράς, ό Διονύσιος Πύρρος καί τό έν Άργει χαρτο- 

ποιεΐον τους. (Χρονικά τοΰ Μόριά, 2, 15-16.) 

Τοατοαρωνάκη Κατίνας. Μία έκθεσις ωμοτήτων τοΰ 1866. (Κρητικά Χρονικά, 8, 

7-43.) 

» » Ανέκδοτα πατριαρχικά σιγίλλια των Μονών Άρσάνη καί Χαλιβή 
Ρεθυμνης. (Αυτόθι, 204 -210.) 

Τσάτσου Κωνατ. “Οξυρρύγχειοι πάπυροι. (Νέα “Εστία, 56, 1410 - 1477, 1543 - 

1550.) 

Τσιάχου Τάχη. Πάργα. (Ηπειρωτική Εστία, 1953, 54-59, 175- 178, 272 -274.) 

Τσιάρα Άναοτ. X. Μία μεταφρασμένη περικοπή τοΰ Ευαγγελίου σέ δημοτική γλώσσα. 

(Ηπειρωτική Εστία, 1954, 1067 - 1068.) 

Τσιχνοπονλου "Ιωάννου 17. Παραβολικοί παραθέσεις Νεοφύτου Εγκλείστου. (Κυ¬ 

πριακοί Σπουδαί, 17, 27 - 37.) 

ΤσιτσΙπη Δημ. Δ. Αδελφοποιτοί τοΰ Παρνασσού. Αθήνα 1953. Σελ. 87. 

Τσοπανάχη "Αγαπ. Γ. Άμφουδίς. (Ελληνικά, 12, 79 -93.) 

» » Στραβωνικά. (Αυτόθι, 13, 11-23.) 

» » Πολύγυρος. (“Ελληνικά, Παράρτημα 4, Προσφορά εις Στίλπωνα Π. 

Κυριακίδην, 685-691.) 

Τωμαδάχη Ν. Β. Δούκα - Κριτοβούλου - Σφραντζή - Χαλκοκονδύλη, Περί άλώσεως 
τής Κωνσταντινουπόλεως (1453). Συναγωγή κειμένων μετά προλόγου 
καί βιογραφικών μελετημάτων περί τών τεσσάρων ιστοριογράφων. 

Άθήναι 1953. Σελ. 240. 

* * Ή συμβολή τών “Ελληνικών κοινοτήτων τοΰ Εξωτερικού είς τον 
αγώνα τής έλευθερίας. Άθήναι 1953. Σελ. 40. 

» » Νεοελληνικά, δοκίμια καί μελέται. Άθήναι 1953. Σελ. 214. 

» » Ρωμανού τοΰ Μελιρδοΰ "Υμνοι έκδιδόμενοι έκ Πατμιακών κωδίκων 
μετά προλεγομένων. Τόμος Β’. Άθήναι 1954. Σελ. 392 + ΧΧ+τηδ’. 

» » Τά έργα τοΰ Διονυσίου Σολωμοΰ. Εισαγωγή - υπομνήματα - κατάτα- 

ξις. Άθήναι 1954. Σελ. ροδ'ή-2-ί-187+5. 

» > Αί “Ελληνικοί κοινότητες τοΰ Εξωτερικού ώς παράγων τής “Ελληνι¬ 

κής Έπαναστάσεως. (Άθηνά, 57, 3 -34.) 

» » Άμιρούτζεια. (Αυτόθι, 60-68.) 

» » Επανορθώσεις καί παρατηρήσεις είς Βυζαντινά αγιολογικά καί ύμνο- 

γραφικά κείμενα. (Αυτόθι, 58, 85-97.) 

» » Ήπειρώται διδάκτορες τοΰ Πανεπιστημίου τής Πίσης (1821 - 1841). 

(Αφιέρωμα είς την "Ηπειρον είς μνήμην Χρίστου Σούλη, 11-15.) 

» » Ή πρώτη εκδοσις τοΰ Ακαθίστου "Υμνου. (Βιβλιόφιλος, τεΰχ. 

Ίανουαρίου - Μαρτίου 1953, 3 -5.) 

» » Α,Ι περί Μακεδόνων σκλάβων έν Κρήτη ειδήσεις Ιωσήφ Βρυεννίου 
(1401). (Γέρας Άντ. Κεραμοπούλλου, 505 -511.) 

» » Γεώργιος ό Σχολάριος καί αί πολιτικοί αύτοΰ αντιλήψεις. (“Εκκλη¬ 

σία, 31, 257-261, 292-295.) 

» » “Η εκκλησιαστική μας ποίησις καί Ρωμανός ό Μελφδός. (Αυτόθι, 
349 -352, 373 - 376.) 
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Τωμαδάχη Ν. Β. Ό εθνικός χαρακτήρας τής Κρητικής λογοτεχνίας. (“Ελληνική 

Δημιουργία, 12, 75-78.) 
> » Φαίδων I. Κουκούλες (βιογραφικόν σημείωμα). (Κανίσκιον Φ. Κου- 

κουλέ, ζ' - ιθ'.) 
> » Είς Συμεώνα τον Μεταφραστήν. (Αυτόθι, 113-138.) 

» » Ό Προκόπιος, ή αύτοκράτειρα Θεοδώρα καί ή Μονή τής Μετάνοιας. 

(ΕΕΦΣΠΑ, 4, 168-175.) 
» > Οί Βυζαντινοί ιστορικοί έν σχέσει προς τήν άρχαίαν Ιστοριογραφι¬ 

κήν παράδοσιν καί ή σημασία αυτών, (Αυτόθι, 5, 82-96.) 

> > “Ιωάννης Καλιτσουνάκης (βιογραφικόν σημείωμα). (Κρητικά Χρονικά, 

7, 13-20.) 

» > “Ιππόλυτος Χίου Κρής. (Αυτόθι, 36-54.) 

» » Μελέτιος ό Πηγάς καί ή έξάρτησις τής “Εκκλησίας Κρήτης έκ τοΰ 
πατριαρχείου “Αλεξάνδρειάς. (ΜΠΙόππίτε <3ε Ια ΒίΒΗοΗιέφίε Ρα- 

Ιπ&τεβίε έΓΑΙεχαπάπε, 1953, 37 -46.) [ΡαΜΐοαΙίοπδ (3ε ΓΙηδίίΠιί 
ά’ΕίικΙεδ Οπεηίαΐεδ (3ε Ια Βίΐάΐοίΐιεςυε Ραίπατοαίε άΆΙεχαη- 

<3πε, 2.] 
» » Ή " Αλωσις καί ό Κωνσταντίνος, μάρτυς καί άγιος τής πίστεως καί 

τοΰ έθνους. (Νέα “Εστία, 53, 730-735.) 

ΤοιηαάαΚίΒ Ν. Β. ΚέρεΓειίδδίοη ΐπιηιέάίαίε (3ε Ια ρπδε (3ε Οοηδίαηΐίηορίβ. (Ι/Ηεΐ- 

Ιέηίδΐηε Οοηίεηιροταϊη, Μαί 1953, 55- 68.) 

» » Ρουτςιυοί ηουδ δοιηηιεδ ρ&δδέδ (3ε Κοηίαΐίΐοη αιι Οαηοη. (8ίιΐ(3ί 

ΒίζαηΙϊηΐ ε Νεοείΐεηΐεί, 7, 1953, 214.) 

» > Ι/ιΙε <3ε ΟτέΙε η’α ίαηιαίδ δίαΒϊ ιιηε αΙΙεταΗοη εί1ιηο1ο£!φΐε 

ρεηάαηΐ Ι’οοευραίίοη αταΐϊε. (Αυτόθι, 486.) 

Φανουράχη Εύμενίου, Μητροπ. Πατριαρχικόν έν μεμβράναις σιγίλλιον τής έν 
Ρεθύμνφ “I. Μονής Μυριοκεφάλου. (Κρητικά Χρονικά, 7, 389-393.) 

» » Δύο πατριαρχικά γράμματα πρός τον Μητρ, Μελέτιον Καβάσιλαν. 

(Αυτόθι, 8, 211 - 216.) 
Φερέτον Μίμη. “Εκλογή παραστάτου κατά τήν Έπανάστασιν τοΰ 1821. (Χρονικά 

τοΰ Μόριά, 2, 81-85.) 

Φιλιππαίου Θεοκλήτου, "Αρχιμ. Ή πάλαι διαλάμψασα “Επισκοπή Ρηγίου (Κε££Ϊο). 

(“Εκκλησία, 30, 201 -202.) 

» > Ή έκκλησιαστική κατάστασις έν τφ Βυζαντίω κατά τάς παραμονάς 

τής πτώσεώς του. (Αυτόθι, 311-314.) 

Φονγια Μεϋ-οδίου, "Αρχιμ. Περί τήν ανάγκην ένοποιήσειυς τής Έλλ. “Ορθοδόξου 
“Εκκλησίας. (Πάνταινος, 1954, 343 -347.) 

» » “Ορθοδοξία έν διασπορά. (Αυτόθι, 383 - 384, 402 - 404, 422 - 425, 448 - 

450, 467 - 469, 485 - 489, 507 - 509, 527 - 529, 541 - 546, 561 - 562.) 

Φουριώτη "Αγγέλου. Παρνασσισμός - συμβολισμός καί τό έργο τοΰ Γρυπάρη (μελέτη). 

(“Ελληνική Δημιουργία, 11, 281 -286.) 

» » Τό μυθιστόρημα στά Βυζαντινά χρόνια- (Αυτόθι, 692 - 698, 747 - 454.) 

Φραγχούλα Ίω. Ν. Έπιφάνιος Δημητριάδης ό Σκιάθιος. (Κανίσκιον Φ. Κουκουλέ, 

633-642.) 
» » Άρτινά ιστορικά σημειό>ματα. (“Ηπειρωτική “Εστία, 1953, 551 -556, 

668-672.) 
φρόνζζον Κωνστ. Α. Συμβολή είς*τήν “ιστορίαν τής Μονής Βελλάς. (“Ηπειρωτική 

“Εστία, 1954, 551 -562.) 
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Φυλλίζη Δημητρίον Α. Α! τελευταίοι ήμέραι τής Τραπεξοΰντος, 1818 - 1923. Θεσσα¬ 
λονίκη 1954. Σελ. 39. 

Φωκά Δημ. Γ., αντιναυάρχου. “Έκθεσις επί τής δράσεως τοΰ Β. Ναυτικού κατά 
τόν πόλεμον 1940- 1944. Τόμ. Α'. Άθήναι 1953. Σελ. 638+ιε', μετά 
2 χαρτών. Τόμ. Β'. Άθήναι 1954. Σελ. 560+ιδ’, μετά 4 χαρτών. 

Φωτιάδη Δημήτρη. Ό Μακρυγιάννης. Αθήνα 1953. Σελ. 150. 

» * Μεσολόγγι. Αθήνα 1954. Σελ. 332. 

Φωτιάδου, Ε. Π. Ή λογία παράδοσις ώς παράγων τοΰ Εϊκοσιένσ. (Ακτίνες 1953 
205-224.) 

* » Πρόδρομοι τής 28ης Όκτωβρίου. (Αύτόθι, 491 - 495.) 

> > Περί τούς Τρεις Ίεράρχας. (Αυτόθι, 1954, 150- 152.) 

» » Κωνσταντίνου τοΰ Παλαιολόγου καθοσίωσις. (Αυτόθι, 309-314.) 

Φωτίου, Έπισχ. Παλμύρας. *0 Πατριάρχης Αντιόχειας Σίλβεστρος. (“Ορθοδοξία 
29, 49-57.) 

Φωτοπούλου Άη. Σύντομοι βιογραφίαι Σταματοπούλων. (Χρονικά τοΰ Μόριά, 2 
11-13.) 

Χαλιορή Ν. Γ. Γεώργιος Κουντουριώτης (1782- 1858). (Τό Μέλλον τής “Υδρας, 1953 

φ. 1 κέξ.) 

> » Ύδρέϊκες αποκριές. (Αυτόθι, 11-12.) 

» » Τ’ "Αη - Γιαννιοΰ τοΰ Ψώριζα καί τά δαχτυλιδάκια. (Αυτόθι, 159- 
160, 178- 179.) 

» » Κίνδυνοι οϋς διέτρεξαν οί Κουντουριώται. (Αυτόθι, 171-172.) 

* » Τιμητική θέσις καί κύρος τών Κουντουριωτών (Αυτόθι, 189 -191 
211-214.) 

> » Τόν Αύγουστο στήν "Υδρα. (Αυτόθι, 197- 199.) 

* » Τί τραγουδιέται στήν "Υδρα. (Αύτόθι, 223-224, 249-251 273-275· 
1964,21 - 23.) 

» » Δαπάναι - θυσίαι τών Κουντουριωτών. (Αύτόθι, 1953,237 -240 261- 
263.) 

* » Οί Κουντουριώται φίλοι καί ύποστηρικταί τής παιδείας. (Αύτόθι 
1954,5 - 7.) 

* » Πολιτειακάί αντιλήψεις τών Κουντουριωτών. (Αύτόθι, 33 - 35.) 

» » Νανουρίσματα στήν "Υδρα. (Αύτόθι, 46 - 48 ) 

» » Σχέσεις τών Κουντουριωτών μετά τής Αγγλίας. (Αύτόθι, 57 -62 92 
119-120.) 

» » Ύδραΐκά ανέκδοτα - λαϊκά θυμοσοφικά. (Αύτόθι, 69 -71, 94-96, 
122- 124, 164 - 166.) 

» » Πολιτική σύνεσις καί προβλεπτικότης τών Κουντουριωτών. (Αύτόθι, 
85 -88, 109 -113.) 

» » Διηνεκής, πολύμορφος εύεργετική δράσις τών Κουντουριωτών. (Αύ¬ 

τόθι, 131-133, 151-154.) 

* * Επικίνδυνοι περιπέτειαι τοΰ Λαζάρου Κουντουριώτου. (Αύτόθι, 173- 
176, 195 - 197.) 

> » «Στον Άγιο Λιά». (Αύτόθι, 185- 188.) 

» » Τό «Κοινό Σχολείο» στήν "Υδρα. (Αύτόθι, 207-209, 231 -232.) 

» » Οί Κουντουριώται καί ή Φιλική Εταιρεία. (Αύτόθι, 217-221.) 

» » Οί Κουντουριώται καί ό Σανταρόζα. (Αυτόθι, 239-240.) 

» » Γιάτρισσες καί γιατροσόφια στήν "Υδρα. (Αύτόθι, 251 - 254, 277 - 279.) 
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Χαλιορή Ν. Γ. Ή έναρξις τής ίεράς Έπαναστάσεως καί οί Κουντουριωταΐοι. (Αύ¬ 

τόθι, 263 - 266.) 

Οΐιαναηϊ8 ΡβΙβν. Οπ Πιε βί+πϊο οοπιροδΐΗοη οί ό^ζ&ηίίηε Αδΐ& Μίηοτ ΐη Ιΐαε 
ΤΗίτίοεη οεηΗπ·γ. (Ελληνικά, Παράρτημα 4, Προσφορά εις Στίλ- 

πωνα Π. Κυριακίδην, 140- 147.) 

» » ΤΗε Ιεππ Ηοΐ^άίίίοϊ ίπ ^ζαηϊίπε ΙεχΗ οί Πιε δίχΗι, δον^ηΠι 
3ηά Εί^ΙιΗι οεηΐιιπεδ. (Κανίσκιον Φ. Κουκουλέ, 615 -620.) 

» » Α ποιο οη Πιε ρορηΙαΗοη αηά οίΗεδ οί Πιε Β}'ζ3ηΗηε Ειηρΐτβ 
}η ίΐιε ΤΜΠεεπΗι οεηΠιι+’. (Τίιβ .Ιοδίιυπ δίαχτ Μειηοπ&Ι νοίυιπε, 

1953, 135- 148.) 
» » Εοοηοτηίε ίαοίοτδ ΐη Πιε άεείΐηε οί Πιε Β^ζαηΗηε Επιρίτε. 

(.ίουτηαΐ οί Εοοηοηιίο Ηΐ8ίοτγ, 1953, 411 -424.) 

Χατζηαντωνίου Γ. Α. Κύριλλος Λούκαρις. Άθήναι 1954. Σελ. 180+Χΐν. 

Χατζηγάκη Άλεξ. Κ. Εκκλησίες Κρήτης (Παραδόσεις). Ρέθυμνο 1954. Σελ. 178. 

Χατζηχωοτή Γ. Ν. Δίστιχα τής αγάπης κλπ. (Λαογραφία, 15, 1954,^444-448.) 

» * Λαϊκή λατρεία (β') Τό Σάββατον τοΰ Λαζάρου καί ή Κυριακή τών 
Βαΐων είς χωρία τινά τής Πάφου. (Αύτόθι, 463 -465.) 

Χατζή Άντ. X. Ιωάννινα - Φλώρινα. (Γέρας Άντ. Κεραμοπούλλου, 19-23.) 

Χατζή Δημ. Κ. Γραία - Γραΐοι - Γραΐος - Γραικός. (Γέρας ’Αντ. Κεραμοπούλλου, 

274-282.) 
αιαάΐνηίοΗαΙΐ Α. ΑδρεεΗ άε 1’οΓ£3ΐπδ3ΐ:ΐοη εεοηοηιίςυε άεδ Οτεοδ άαηδ ΙΈπιρίτε 

ΟΠοηΐ3η. (Ι/ΗεΙΙέηίδπιε Οοηίεηιροτπίη, Μαί 1953, 261-278.) 

Χατζημιχάλη ’ Αγγ. Ή λαϊκή τέχνη τής Κύπρου. (Νέα Εστία, 56, 222 -238.) 

Χατζηνικολάου - Μαραβά Αννας. Ό άγιος Μαμας. (ΟοΙΙεοΗοη όε 1 ΙηδΙϊΠιί Ρτ&η- 

ςαΐδ άΆΠιέηεδ, Καππαδοκία 9.) Άθήναι 1953. Σελ. 113 μετά 17 πιν. 

Χατζηψάλτη Κώστα. Περί τής έν Πάφο.) Μονής τών Ιερέων καί τών κατά παράδο- 

σιν ιδρυτών αυτής άγιων Εύτυχίου καί Νικολάου. (Κυπριακοί Σπου- 

δαί, 16,3-8.) 
Χειμωνιδη Εύρ. "Οταν ψυχορραγούσε ή Σάντα. (Ποντιακή Εστία, 4, 1841-1846.) 

» » *Η πραγματική ιστορία τών ανταρτών τής Σάντας. (Άπό τό ήμερο- 

λόγιον τοΰ Κώστα Κουρτίδη, αδελφού καί συμπολεμιστοϋ τοϋ οπλαρ¬ 

χηγού Εύκλείδη Κουρτίδη,) (Αύτόθι, 2133 -2136, 2177 - 2180, 2262 - 

2265, 2320 - 2323, 2449 - 2450.) 

Ηϊοπϊάββ Ηαννη. Ανέκδοτον κοντάκιον είς "Αγιον Νικόλαον. (“Ορθοδοξία, 28, 81 - 95.) 

Χρηστομάνου - Καλίνοχη Α. Τό Μπάμπουρα είς τό Μελένικον. (Σερραϊκά Χρονικά, 

1953,181 - 185.) 

» » Οί έκ Μελενίκου Χρηστομάνοι. (Αύτόθι, 186 -203.) 

Χρήστου Π. X. Μεθόδιος Ανθρακίτης. Βίος - δράσις - ανέκδοτα έργα. Ιωάννινα 

1953. Σελ. 79. 
» » Ίωάννου τοϋ -Χρυσοστόμου οί περί ίερωσύνης λόγοι. Θεσσαλονίκη 

1954. Σελ. 239. 

Χριστοφιλοπούλου Άναστ. Π. Περί τό “Επαρχικόν Βιβλίον. (Κανίσκιον Φ. Κουκουλέ, 

152 - 159.) 

Χρυσάνθη Κ. Συμβολή στις έμβρυολογικές δοξασίες τών Κυπρίων. (Κυπριακοί Σπου- 

δαί, 16, γ' - ι'.) 

Χρυσαν&οπούλου Ε· Τά βιβλία θαυμάτων τοϋ αγίου Δημητρίου, τό χρονικόν τής 
Μονεμβασίας καί αί Σλαβικαί έπιδρομαί είς τήν “Ελλάδα. (Θεολο¬ 

γία, 25, 145- 152.) 
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Χρυσοστόμου, Μητρ. Ζακύν&ου. Ή ύποψηφιότης τού αγίου Διονυσίου Σίγουρου διά 
τον αρχιεπισκοπικόν θρόνον Κεφαλληνίας καί Ζακύνθου. (Εκκλη¬ 
σία, 30, 323-325.) 

Χρυσοατόμον, Μητρ. Σμύρνης. Προσφώνησις επί τοΰ τάφου τοΰ αειμνήστου οικου¬ 

μενικού πατριάρχου Κωνσταντίνου Ε'. (Αρχείο ν Εκκλησιαστικού καί 
Κανονικού Δικαίου, 1954, 105- 109.) 

Ψυχογιού Ντίνον Δ. Περί γοητειών καί μαντείας. (Ήλειακά, 1953, τεύχος Δ’- Ε', 
62 - 64.) 

* * Ή Δαφνιώτισσα. (Αυτόθι, τεύχος Δ' - Ε', 73 - 74, τεύχος Τ', 88 - 91.) 

* * Ή Ηλεία κατά τον ΙΕ' αιώνα. (Αυτόθι, τεύχος Τ', 91 -95.) 

» » Ήλειώτικα παιδοκομία. (Λαογραφία, 15, 1954, 248-273.) 

ΘΕΟΛΟΓΙΑ 

Αγαθάγγελον, Μητρ. Κυδωνιών. Γρηγόριος καί Αριστοφάνης. (Εκκλησία, 31, 
352- 353.) 

* » “Επη Γρηγορίου Ναζιανζηνοΰ. Τά «Κύκνειας (Αυτόθι, 369-370.) 

» “Επη Γρηγορίου. Πρός Σέλευκον παραίνεσις. (Όρθοδοξία, 28, 114- 
181, 213 -223.) 

» Επη I ρηγορίου τοΰ Ναζιανζηνοΰ. Τά 'Ιστορικά περί των Ετέρων. 
(Αυτόθι, 29, 355-362.) 

Αγαθονίκου, Μητρ. Καλαβρύτων. Ακολουθία τού αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος 
* Αγαθόν ίκου. Αθήνα ι 1953. Σελ. 62. 

Αλιβιξατου Αμίλκα Σ. 'Η κουρά τών κληρικών καί μοναχών κατά τό Κανονικόν 

Δίκαιον τής Όρθοδόξου Έκλκησίας. (Κανίσκιον Φ. Κουκουλέ, 233- 
239.) 

> » Σημείωμα περί παλαιάς πράξεως χειροτονίας τής Εκκλησίας Αλεξάν¬ 

δρειάς. (ΜίΠεπαίτο άε Ια Βΐί>1ίο11ιέςυε Ρ&ίπατοαίε θΆΙεχαπάπε, 

1953, 166- 169.) [Ραόΐΐοβίΐοηδ άε ΓΙηδίίίπΙ; άΈΐιιάεδ Οπεπίαΐεε 
(1ε 1» ΒίΜίοίΙιέςιιο Ραίπ&Γο&Ιε ΟΆΙεχαπάτΐε, 2.] 

Αηα$ίθ8 ΜίΙίοη V. Απδίοίΐε αηά Οοδίηαδ Γηάίοορίευδίεδ οη Παε νοίά (& ηοίε οπ 

Τ1ιεο1ο£? αηά δεϊεηεε ΐη Πιε δίχίΗ οεηΐυτ^). (Ελληνικά, Παράρ¬ 

τημα 4, Προσφορά είς Στίλπωνα Π. Κυριακίδην, 35 -50.) 

Άνθιμου, Μητρ. Νουβίας. Ή χειροτονία έν τή αρχαία Έκκλησίφ Αλεξάνδρειάς. (Ποδ 

Ρ^ΓαΙΐροαιεπεδ, 1954, 69- 78.) [ΡιιΒΗοαΙίοπδ άε ΓΙπδίίίαί ά’έίιι- 

άεδ Οπεπίαΐεδ άε 1& Βί1>Ηο(1ι&φΐ6 Ρ&ίπατο&ΐε ά’ΑΙεχαηάπε, 3.) 
Βαφείδου Νικ., Άρχιμ. 'Η θεοκρισία. (Εκκλησία, 30, 345.) 

Βέλλα Β. Μ. Μία διόρθωσις είς Δευτ. 34,7. (Θεολογία, 24, 29 -32.) 

νβ11α8 Β. Μ. ΤΙιε Βοοίί οί Κυΐΐα απά ϊίδ ριιτροδε. (Αυτόθι, 25, 201 - 211.) 

Βουρβέρη Κωνοτ. I. Ανθρωπισμός καί χριστιανισμός. (Κανίσκιον Φ. Κουκουλέ 
285-289.) 

Γεννάδιον, Μητροπολίτου Ηλιουπόλεως και Θείρων. Ή αύτοκαθαίρεσις έν τή 
Όρθοδόξω Εκκλησία. (Όρθοδοξία, 28, 190 - 194.) 

&βηηαάΐο$, ΜέΙν. ά’ΗβΗοροΙίβ. Π’έ&ΐΐβε άα ΟΗπδί (ά’^ρτέδ δαίηί Ιε&η ΟϊΐΓ^βο- 

δίοιαε). Ιδίδπΐιυΐ 1954. Σελ. 28. 

Γερομίχαλον Άθαν. Ή περί Θεού γνώσις. (Γρηγόριος ό Παλαμάς, 37, 32-41, 
99-112.) 
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Γεωργίου, Μητρ. πρ. Νενροκοπίον. Τό Βασίλειον Ίεράτευμα*καί 
σημασία αυτού. (Γρηγόριος ό Παλαμας, 37, 214-224, 297 -307.) 

Γριτσοπούλον Τάσον Άθ. 'Η ύπό τού Καποδίστρια διορισθεϊσα ^νταμελής εκκλη¬ 

σιαστική επιτροπή καί τό έργο ν αυτής. (Εκκλησία, 30, 202 - 20ο, 

241 -243, 276 -281, 299- 300, 331 - 332, 35δ-360' 31, 13-16.) 

Δ. Γ. Γ. Δεισιδαιμονία και χριστιανισμός. (Πάνταινος, 1954, 157- 160.) ^ ( 

Δημητροπούλου Π. Τό πρόβλημα τής γνησιότητος τού «Περί σαρκώσεως του Κυρίου 
■ ημών Ιησού Χριστού κατά Άπολλιναρίου λόγοι δυο* του Μ. Αθα¬ 

νασίου. Άθήναι 1953. Σελ. 22. 
Δόϊκου Δαμιανού. 'Η γυνή εν τή Αγία Γραφή. (Γρηγόριος ό Παλαμας, 37, 355 - 

358.) _ , 
Δνοβοννιώτου Κ. Αί εν τή Ερμηνεία τής Άποκαλύψεως τού Κυρίλλου του Πετρεως 

θρησκευτικοί γνώμαι καί κρίσεις αυτού περί διαφόρων προσώπων. 

(Θεολογία, 25, 47 -57.) _ 
Δωροθέου, Μητρ. Λαρίοης. Όνοματοδοσία, αναβαπτισμός. Άθήναι 1953. Σελ. 30. 

Εμμανουήλ, Μητρ. Κώ. Τό δίκαιον τής άμύνης άπό χριστιανικής σκοπιάς. ( Αρχειον 
Εκκλησιαστικού καί Κανονικού Δικαίου, 1953, 105-124.)~ 

■Ενισλείδου Χρήστου. Αίκατερίνα ή αγία καί πάνυ ωραία 'Υπατία. Άθήναι 1954. 

Σελ. 16. ... 
Έξάρχου Β. Περί τάς συνομιλίας τής Όρθοδόξου Εκκλησίας μετά τοιν Διαμαρτυ- 

ρομένων καί τών λοιπών χριστεπώνυμων ομάδων. (Εκκλησία, 31, 

50 - 52.) , 
» » Τό περιεχόμενο ν τής επιστημονικής έρεύνης έν τή Θεολογικη Σχολή 

εξ έπόψεως όρθοδόξου. (Έπιστ. Έπετ. Θεολ. Σχ. Πανεπ. Θεσσαλο¬ 

νίκης, 1, 1953, 267 - 360.) 
■Εράστου Β. Επιστροφή είς τούς Πατέρας τής Εκκλησίας μας. (Ακτίνες, 19ο3, 

396-399.) , , 
Θέμελη Χρυσοστόμου, Άρχιμ. Νομοκάνων Παλαιστινός (ανέκδοτον εξομολογητα- 

ριον τοΰ ΙΗ' αί.). (Άρχεϊον Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δίκαιου, 

1953, 143 - 156, 231 - 246 1954, 17 -33.) 

Θεοδώρου Ε. Δ. *Η χειροτονία τών διακονίσσων. (Θεολογία, 25, 430- 470,576 - 

601.) , 
Ίωαννίδου Β. Τό κήρυγμα τού Αποστόλου Παύλου είς Θεσσαλονίκην και εις αλλας 

ελληνικός πόλεις. Άθήναι 1953. Σελ. 14. ^ 
> » Τό πνεύμα τής ελευθερίας παρά τφ Άπ. ΙΙαύλψ. (Γρηγόριος ο Πα¬ 

λαμάς, 36, 196 - 214.) 
> » Τό Μουσουλμάνο - Χριστιανικόν Συνέδριον έν Βαμδουν τού Λιβάνου. 

(Αυτόθι, 37, 316 -327.) 
» * 'Η ένωσις τής Όρθ οδόξου . καί τής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. 

(Εκκλησία, 31, 201 -204.) 
» > Ή καινή εντολή τής αγάπης καί ό ύμνος αυτής υπό τοΰ Απ. Παύ¬ 

λου έν 1 Κορ. 13. ('Επιστ. Έπετ. Θεολογ. Σχ. Πανεπ. Θεσσαλονί¬ 

κης, 1, 199-265.) 

Θαυανηοβ 6\ ΤΙιο αηά ρτοροε «305 οί *οοοΓ<ϋη§: ίο Λε ©π** 

1954,30-37.) 
Καλογήρον Ίωάν. 'Η αποστολή τής Όρθοδοξίας είς τόν σύγχρονον χριστιανικόν 

κόσμον. Θεσσαλονίκη 1953. Σελ. 48. 
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Καλογήρον Ίωάν. Αί έκ τής ίερας παραδόσεως πηγαί τής Όρθοδοξίας. (Γρηγόριος 
ό Παλαμας, 86, 149 -157.) 

Καρανιχόλα Παντελ., Άρχιμ, Ή Φιλοκαλία των Νηπτικών και τά έν αυτή πεοιε- 

χόμενα έργα. (Εκκλησία, 31, 266-270, 301 - 305.) 

Καρμίρη Ίω. Ν. Έκκλησιολογικά. α') 'Η Όρθόδοξος Καθολική Εκκλησία είναι 

ή «μία, αγία, καθολική καί άποστολική Εκκλησία». (Εκκλησία 
30,266 - 269.) ’ 

Εκκλησιολογικά. β') Όνόματα καί αύτοχαρακτηρισμοί τής Όρθο- 

δόξου Καθολικής Εκκλησίας. (Αυτόθι, 293-294.) 

» Τό βάπτισμα καί η κατ’ αυτό όνοματοδοσία έξ έπόψεως δογματικής. 
(Αυτόθι, 31, 97 - 99.) 

Πώς δει δεχεσθαι τούς ετεροδόξους. (Θεολογία, 25, 211 - 224.) 

^ διαίρεσις τήζ χριστιανωσύνης καί δυνατότης έπανενώσεως αυτής. 
(Όρθοδοξία, 29, 453 -474.) 

Καί8αηβυα}ίΪ8 Ββηβάΐβίοε, ΑνοΗιιη. I δαοΓ&ηιεηίί άεΐΐα 01ιίε53 Ογ1ο<3ο55& Ν&οοίί 
1954. Σελ. 288. ' Ρ 

Οοηΐάατΐε Οβν. ΟΙιπδΗ&η Οτεεοε. & δθοτί: ΗϊβΙογυ. (49/50- 1951.) (Άνάτυπον εκ 

τοΰ πανηγυρικού τόμου τοΰ εορτασμοί τής 1900ής επετείου τής έλεύ- 

σεως τοΰ Αποστόλου Παύλου εις Ελλάδα. 1 Έν Άθήναις 1953 
Σελ. 24-}-1', 

Κονιδάρη Γερ. I. 'Η θέσις τής Καθολικής Εκκλησίας έν τή «Κοινωνία τών Εκκλη¬ 

σιών». (Θεολογία, 24, 49- 63, 190-204.) 

Κονρχουλα Κωνστ. Μία έπαλξις τής Εκκλησίας μας. (Ακτίνες, 1954, 400-402.) 

Κωναταντινίδου Χρυσ., διαχ. Έδίδασκεν ό Μ. Αθανάσιος δτι ό Κύριος είχεν άν- 

θρωπίνην ψυχήν ; (Όρθοδοξία, 29, 286 - 293, 446 - 452.) 
Κωνσταντίνον Θεοδ. Β. Ή Γενεσις. Άθήναι 1953. Σελ. 38. 

Λαουρδα Β. Μιχαΐ]λ Αποστόλη, προσευχή πρό τής Μεταλήψεως. (ΜΐΠέηδίτε άε 

\α ΒΐβΙίο11ιές[ηε Ρ&ίπ&Γ03.1β ά’ΑΙεχ&ηάπε, 1953, 47 - 52.) (ΡυΜχ- 

ο&Ιίοηδ άε ΙΊηδίΐΙυΙ: ά’έΐιιάβδ Οπεηίαΐεδ άβ 1& ΒΐβΙϊοΗιέαιιε 
Ρείπατεαίε ά’ΑΙεχ&ηάπε, 2.) 

Λούβαρι Ν. I. Βάγνερ καί χριστιανισμός. (Κανίσκιον Φ. Κουκουλέ, 663-668.) 

Δενχωσιάτον Κ. 2. Απόστολος Βαρνάβας ό ιδρυτής τής Εκκλησίας τής Κύπρου. 

(Ελληνική Κύπρος, 1953, 126 -127.) 

Λωλή Σοφ, Δ. Ή περί τής θείας τοΰ Χρίστου κενώσεως θεωρία. Άθήναι 1954 
Σελ. 48. 

Ιστορική εισαγωγή εις τό πρόβλημα τής αμαρτίαν Έν Άθήναις 
1954. Σελ. 102. 

» » Νεώτεραι καί σύγχρονοι περί άμαρτίας ίδέαι. (Άνατ. έκ Θεολογίας 
τόμ. 24.) 

Ματϋ'αιάχη Τίτου, Άρχιμ. Βιβλικά θέματα, α') Περί τής Θείας οικοδομής. (Γρη¬ 

γόριος ό Παλαμας, 37, 14-18.) 

* Βιβλικά θέματα, β') 'Η άρσις τοΰ Σταυροϋ. (Αυτόθι, 179 - 185.) 

» ^ Βιβλικά θέματα, γ') *Η αποφυγή τής άμαρτίας. (Αυτόθι, 393 -399.) 

Μιχραγιαννανίτου Γερασίμου. Άσματική ακολουθία εις τόν νέον όσιομάρτυρα Πα- 
χώμιον. "Αγιον "Ορος 1953. Σελ. 62. 

Μοσχίδον Αλεξάνδρου. *Η πρώτη ομιλία τής Έξαημέρου καί ή αρχαία ελλ. φιλο¬ 

σοφία. (Πάνταινος, 1954, 469-471, 489 -490, 529 -531 549 -551 
568 -569.) 
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Μονοτάχη Βασιλείου. Βίος καί πολιτεία τής Άγιας ένδοξου μεγαλομάρτυρος καί 
ίσαποστόλου Φωτεινής τής Σαμαρείτιδος. (Κιβωτός, 1954, 37 -43.) 

» » *0 βίος τοΰ Τίμιου Προδρόμου καί Βαπτιστοΰ Ηωάννου. (Αυτόθι, 

110 -115.) 
» » Βίος καί πολιτεία τοΰ αγίου Αποστόλου Παύλου. (Αυτόθι, 124 - 132.) 

» » Ό Απόστολος Βαρνάβας. (Αυτόθι, 164- 165.) 

Μπεχατώρου Γεωργίου Γ. Τάξις τών Ιερών Ακολουθών 1953 κατά τό Τυπικόν 
τής Μεγάλης τοΰ Χριστού Εκκλησίας. Άθήναι 1953. Σελ. 224. 

„ » Τάξις τών Μερών Ακολουθιών 1954 κατά τό Τυπικόν τής Μεγάλης 

τοΰ Χρίστου Εκκλησίας. Άθήναι 1954. Σελ. 208. 

Μπρατσιώτου Π. I. 'Η Άνάστασις τοΰ Χριστού έν τή Όρθοδόξω Εκκλησία. (Εκ¬ 

κλησία, 30, 129- 135.) 
» » 'Ημεΐς οί χριστιανοί καί ό κομμουνισμός. (Αυτόθι, 291 -293.) 

» » Ή κοινωνιολογική θεωρία τοΰ Μεχ ΐνεβετ καί η Όρθοδοξος Ανα¬ 

τολή. (Κανίσκιον Φ. Κουκουλέ, 358 -370.) 

» » Ό Απόστολος Παΰλος καί ή Όρθόδοξος Εκκλησία. (Θεολογία, 25, 

58 -70.) 
Μυριαν&οπούλου Κ. I. Πατριαρχικοί έπιστολαί πρός τούς Αρχιεπισκόπους Κύπρου 

Χρύσανθον καί Σινά Κωνσταντίνον. (Έκ τών άρχείιον τής Αρχιεπι¬ 

σκοπής.) (Κυπριακαί Σπουδαί, 16, 25-37.) 

Μυτιληναίου. Ε. Γ. Έορτολογικά άπορα τής πρώτης Ιανουάριου. (Εκκλησία, 30, 

5-6.) 
» » Ή άνάμνησις τής πτώσεως τοΰ Άδάμ (Κυριακή τής Τυρινής). (Αυ¬ 

τόθι, 50-51.) 
» » Ή «αμαρτωλή» τής Μ. Τετάρτης. (Αυτόθι, 101-103.) 

» » Περί τήν εορτήν τοΰ Πάσχα. (Αυτόθι, 148.) 

» » 'Η Θεοτόκος έν τοΐς Ί. Εύαγγελίοις. (Αυτόθι, 227 -229.) 

» * Έόρτια άσματα εις τόν Τίμιον Σταυρόν. (Αυτόθι, 260, 289 -290, 

305-307.) > · 
» » 'Ο Εσπερινός καί ή Λιτή Χριστουγέννων καί Θεοφανείων. (Αυτόθι, 

31, 107 - 108.) 
» » 'Η Θεοτόκος έν τή Πασχαλίω ακολουθία. (Αυτόθι, 204 -207.) 

» » Ή ιερά άσματογραφία τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. (Αυτόθι, 252 - 

254.) 
» » Ύμνολογικά. Τό Γενέθλιον τής Θεοτόκου. (Αυτόθι, 286-288.) 

» » 'Η Θεοτόκος έν τή άσματογραφία τών Χριστούγενναν. (Αυτόθι, 364 - 

365.) 
Νάχου Παναγιώτον. Παιδαγωγική τού Ευαγγελίου. Πάτραι 1954. Σελ. 292. 

Ξνδη Θεοδ. Εγκώμια. Άθήναι 1953. Σελ. 10. 
» » Εκκλησιαστικά επιγράμματα. Άθήναι 1954. Σελ. 8. 

» » Αντίφωνα. (Ακτίνες, 1953, 164- 169.) 

» » Καθίσματα. (Αυτόθι, 1954, 177 -181.) 

Οίχονομίδου Νιχολάου Α. Κανών Ιωσήφ τοΰ ύμνογράφου εις Άγιον Φωκάν τόν 
Σινωπέα. (Άρχείον Πόντου, 18, 218-240.) 

Παναγιωτοπούλου Β. Π. Προσπάθεια άγιοποιήσεως Γρηγορίου Ε' κατά τό 1823. 

(Ελληνική Δημιουργία, 13, 356 - 360.) 

Παπαδοπούλον Γερ., Άρχιμ. 'Η ελληνική φιλοσοφία ώς προπαιδεία εις τόν Χρι¬ 

στιανισμόν. Άθήναι 1954. Σελ. 259. 
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Παπαδοπονλου Κυπριανόν, Άρχιμ. Ή Όρθοδοξία είς την Μέοην Ανατολήν. 
Αλεξάνδρεια 1954. 

Παπαδοπούλαν Χρυσοστόμου Δ. Ή Όρθόδοξος Ανατολική Εκκλησία. Έπιμελεία 
Γρηγορίου Παπαμιχαήλ. (Βιβλιοθήκη Άποστολικής Διακονίας τής 
Εκκλησίας τής Ελλάδος, 43.) Έν Άθήναις 1953. Σελ. 208. 

* » Η Εκκλησία τής Ελλάδος" επί τή 1900ή έπετείφ τής ίδρύσεως αυτής 
υπό τοΰ Άπ. Παύλου. (Θεολογία, 24, 3 -20, 153-168· 25, 2 -23.) 

Παπαστεφάνον Ευσεβίου, Άρχιμ. Θρησκεία καί φιλοσοφία. (Κιβωτός, 1954, 108 - 
109.) 

* * Ή θεία άοριστία τής Όρθοδοξίας. (Αυτόθι, 152 - 153.) 

Πολακη Παρθενίου, Άρχιμ. 'Η Ελληνική Εκκλησία καί ό κόσμος των βαρβάρων. 

(Έπιστ. Έπ. Θεολ. Σχ. Παν. Θεσσαλονίκης, 1, 1953, 451 -537.) 

* Ιστορικά! προϋποθέσεις τοΰ πρωτείου τοΰ επισκόπου Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως. (Θεολογία, 24, 70-79" 25, 124 - 144.) 

Πολυζωΐδου Γερμανού, Έπιοχ. Νύσοης. Διατί ή Εκκλησία μας άντιτίθεται είς τήν 
καΰσιν των νεκρών. (Εκκλησία, 31, 317 -318.) 

Πολυκάρπου, Μητροπ. Μεσσηνίας. Ή κοινοκτημοσύνη καί ή χριστιανική θρησκεία. 

(Εκκλησία, 30, 10- 12.) 

Γόμφου Ιωάνναν Σπ., Πρεσβ. Αγιολογικά μελετήματα. Άθήναι 1954. Σελ. 40. 

Ρήγα Γεωργίου Δ. Ζητήματα Τυπικού : α') Αί κατά τήν Μ. Τεσσαρακοστήν μνήμαι 
των έορταζόντων Αγίων, β') Τό κοντάκιον τοΰ Ευαγγελισμού. (Εκ¬ 
κλησία, 30, 71 - 74.) 

» Ζητήματα Τυπικού : α') Τά καθίσματα τοΰ "Ορθρου των Κυριακών, 

β') Τά είς τό τέλος τοΰ Όρθρου απολυτίκια. (Αυτόθι, 88-92.) 

* * Αί διορθώσεις των λειτουργικών βιβλίων. (Αυτόθι, 236 -238.) 

* * Σφάλματα άνευθύνων διορθωτών. (Αυτόθι, 354 - 355.) 

» » Ζητήματα Τυπικοΰ. Μία γνώμη περί των Ακολουθιών Χριστουγέν¬ 

νων καί Θεοφανείων. (Αυτόθι, 31, 71 -73.) 

Σαβράμη Δημοα·&. Σ. Χριστιανισμός καί κοινωνική πρόνοια. Άθήναι 1954. Σελ. 120. 

Σακελλαρίου Θ. Διάλογος τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Γρηγεντίου αρχιεπισκόπου 

Αιθιοπίας μετά Εβραίου νομοδιδασκάλου Έρβάν. Εισαγωγή, μετά- 

φρασις, σχόλια. Θεσσαλονίκη 1953. Σελ. 236. 

Σαλαμάγχα Δημητρίου Σ. Ό άγιος Γεώργιος ό Νέος Μάρτυς ό έξ Ίωαννίνων, 

Συναξάρι. Αθήνα 1954. Σελ. 128. 

Σιώτου Μ. 'Ιστορία καί Άποκάλυψις κατά τήν επιστήμην τής Κ. Διαθήκης. Θεσ¬ 
σαλονίκη 1953. Σελ. 118. 

» Ό χαρακτήρ τής ερμηνευτικής τών Τριών Ιεραρχών. (Γρηγόριος ό 
Παλαμάς, 36, 36 - 42.) 

» » Είκόνες άπό τήν έπίσκεψιν τοΰ Άπ. Παύλου είς Θεσσαλονίκην. 

(Αυτόθι, 215-233.) 

Στεφανίδου Βασ. Συμπληρωματική διαφώτισις τών πατριαρχικών τίτλων. (Θεολο¬ 

γία, 24, 169 - 173.) 

Στρουμπουλή Δαμιανού. Κλήρος καί πολιτική. (Γρηγόριος ό Παλαμάς, 37, 343 - 354.) 

Τζωρτζάτου Βαρνάβα, Άρχιμ. Ακολουθία τοΰ άγιου ενδόξου Αποστόλου Βαρ- 

ναβα μετά τοΰ βίου τοΰ Άποστολου καί μουσικού παραρτήματος, 
5Αθήναι 1953. Σελ. 53. 

Τιμιάδου Αίμιλιανοϋ, Άρχιμ. *Η άφεσις τών πεπτωκότων κατά τήν πρός Εβραίους 

επιστολήν. (Γρηγόριος ό Παλαμάς, 36, 24 -35, 93-107, 158- 165.) 
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Τρεμπέλα Π. Τό βασίλειον ίεράτευμα. (Ακτίνες, 1953, 337 - 344, 385 * 391, 433 - 438.) 

> » Ακολουθία καί τάξις είς εγκαίνια ναοΰ. (Θεολογία, 24, 33-38.) 

» > Αί εύχαί τοΰ “Ορθρου καί τοΰ Εσπερινού. (Αυτόθι, 174 -189" 25, 

71 - 87, 244 - 260, 337 - 353, 497 - 520.) 

ΤνίαηΙαίνΙΙα(ίύ Οεο-,^β. Μίχεά χηΆτήΆξ^. (ΜίΠόππΐτε άε Ια ΒίΜίοΙΙιέίΐηε Ραίπατ- 

οαίε ά’ΑΙεχαηάπε, 1953, 179 - 188.) [ΡιΛΗοαίίοηδ άε ΠηδΗΙπΙ: 

(ΓΕΠκϊεβ Οπεηίαΐεδ άε Ια ΒΙΜίοΠιέςηε Ραίπατεαίε ά’ΑΙεχαη- 

άπε, 2.) 
Τοιανταφνλλάχη Γ. Φ. Θρησκευτική αγωγή. (Πάνταινος, 1953, 201-202, 215-217, 

232 -235,248-250, 266-267, 282-284, 301 -303,328-330,344 - 

347,358-361, 377-381, 387-391, 410- 413, 427 -430, 441 -443, 

459-460.) 
» Βασικαί άρχαί τής χριστιανικής πίστεως καί ζωής. (Αυτόθι, 1954, 

42 -44, 58 -62, 73 - 76, 84 -86.) 

Τσατάλου Κ. Πίστις καί γνώσις. Άθήναι 1953. Σελ. 61. 
Τσιχνοπούλου I. Νεοφύτου Εγκλείστου, Έγκώμιον είς τον άγ. μεγαλομάρτυρα 

Μάμαντα. (Άπ- Βαρνάβας, 14, 250- 255, 279-282, 312-316.) 

, » Ή ποιητική παραγωγή τοΰ Έγκλειστου αγίου Νεοφύτου. (Κυπρια¬ 

κοί Σπουδαί, 16, 39 -49.) 
Τούλια Γ. Πρόδρομοι τής θρησκευτικής καί κοινωνικής αναταραχής (Βογόμιλοι- 

Καθαροί-ΡίΐΐΗΠΠΠ). Άθήναι 1953. Σελ. 125. 

Φωτοπούλου Κ. - Σαλαμάγχα Δ. 'Η τελευταία «Διδαχή» τοΰ όσιομάρτυρος Πατερ 
Κοσμά. (Ηπειρωτική Εστία, 1953, 779-788, 929 -936. 

Χρήστου Παν. Ίωάννου Χρυσοστόμου : Περί άκαταλήπτου τοΰ Θεοΰ. Άθήναι 1953. 

Σελ. 160. , 
» » *Η προέλευσις τών έν ταΐς Πράξεσι τών Αποστόλων λόγων. (Θεολο¬ 

γία, 24, 94 - 116.) 
Χριοτοφόρον, Μητροπολίτου Βιζύης. Έπίθετον ή επίρρημα; (Ερμηνευτικόν ση¬ 

μείωμα είς τό χωρίον II, 6 τής πρός Τιμόθεον Β’ επιστολής του 

Παύλου.) (Εκκλησία, 30, 135- 136.) 
Ψαριανού Διονυσίου. Ακολουθία καί βίος τής όσιομάρτυρος τοΰ Χριστού μητρός 

ημών Φιλοθέης τής Αθηναίας. Μετ’ εισαγωγής Ν. Β. Τωμαδάκη. 

Έν Άθήναις 1953. Σελ. 80. 

ΤΕΧΝΗ 

Αλεξίου Στυλιανού. Όδηγός Ιστορικού Μουσείου Κρήτης. (Εταιρεία Κρητικών 
Ιστορικών Μελετών.) Ηράκλειον 1953. Σελ. 61 μετά 7 πινάκων. 

Άποατολάχη "Δννης. Προσευχόμενοι υπό αψίδα επί βήλου. (Κανισκιον Φ. Κου- 

κουλέ, 669-675.) 
> » Χοροί επί υφασμάτων έξ Αίγυπιακών τάφων. (Φιλολογική Πρωτο¬ 

χρονιά, 1953, 280-285.) 
Γαλάνη Δ ημητρίου. Ή χαρακτική είς τήν διεθνή τέχνη. (Ελληνική Δημιουργία, 11. 

Π-!2.) 
Γερουλάνου Ίωάν. Μ. Διακοσμήσεις τής Μονής Δαφνιού. Άθήναι 1954. Σελ. 36. 

Γχητάχου Μιχαήλ X. 'Ο έν Έλαιώνι τών Μεγάρων Βυζαντινός ναός τοΰ Σωτήρος 

Χριστού. Έν Άθήναις 1953. Σελ. 66. 
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Γκητάκου Μιχαήλ X. 'Ο έν Νέα Έπιδαύρω ιερός ναός τοϋ αγίου Μιχαήλ των Συν- 

νάδων. Έν 5 Αθήνα ις 1954. Σελ, 15. 

» 'Η διά τής αγιογραφίας παράστασις καί ερμηνεία τής Κυριακής 
Προσευχής. Έν Άθήναις 1954. Σελ. 36 μετά IV πινάκων. 

» » Ή διά τής αγιογραφίας παράστασις καί ερμηνεία τοΰ Συμβόλου τής 
Πίστεως. Άθήναι 1954. Σελ. 48. 

Δάκαρη Σωτ. I. Τά ψηφιδωτά τής χριστιανικής βασιλικής Α' Νικοπόλεως. (Ηπει¬ 

ρωτική Εστία, 1953, 795-801.) 

Δικοπούλου Δ. 'Ο ζωγράφος Νικόλαος Καντούνης (1767 - 1834). (Αίξωνή, 1953 
135- 137.) 

Ευαγγελίδη Δ. Ε. 'Η Παναγία Χαλκέων. ("Εκδοση Εταιρείας των Φίλων τής Βυ¬ 

ζαντινής Μακεδονίας.) Θεσσαλονίκη 1954. Σελ.' 98, είκ. 13, πίνακες 
εκτός κειμένου 32. 

* * Ή προσωπογραφία τοϋ Αγίου Κοσμά. (Ηπειρωτική Εστία, 1953, 
873.) 

Ζάππα Τάσου. 'Η λαϊκή τέχνη στήν Κύπρο. (Φιλολογική Πρωτοχρονιά, Ί953, 299- 
302.) 

Ζήβα Διον. Α. Τά Ζακυνθινά κωδωνοστάσια. Συμβολή εις τήν μελέτην τών μνη¬ 

μείων τής Επτάνησου. (Αίξωνή, 1953, 77 -86.) 

Θεοτοκ α Νανσικας. Περί τών κιβίυρίιον τών ναών τοΰ αγίου Δημητρίου Θεσσαλονί¬ 

κης καί Κωνσταντινουπόλεως. (Μακεδονικά, 2, 1941 - 1952 (1953), 
395 - 413 μετά 5 απεικονίσεων.) 

Θεοχαρίδου Γ. I. 'Ο ναός τών Άσωμάτων καί ή ΚοΙοπόα τοΰ αγίου Γειοργίου 
Θεσσαλονίκης. (Ελληνικά, 13, 24 - 70.) 

Ιερωννμίδου Λουκά. Ελληνική μουσική καί "Ελληνες μουσουργοί. (Κυπριακά Γράμ¬ 

ματα, 19, 292 - 294.) 

Οανανηοβ ΟοηδΙαηΙίηβ. Τ&θ ^Εδΐ5εΙίθ3 οί 5γζ&ηίίηε ΑγΙ. ΟΙιίθ3§ο 1954. Σελ. 12. 

Καλομοίρη Μανώλη. Τραγούδια γιά σχολικές, στρατιιυτικές, εργατικές χορφδίες. 
Αθήνα 1954. Σελ. 105. 

Κονόμου Ντίνου. 'Ο "Αγιος Διονύσιος στή Ζακυνθινή τέχνη καί λογοτεχνία. (Αί¬ 

ξωνή, 1953, 87-93.) 

Κυριακίδου Στίλπ. Ιστορική τοιχογραφία τής εκκλησίας τοϋ αγίου Δημητρίου. (Μα¬ 

κεδονική Λαϊκή Βιβλιοθήκη.) Θεσσαλονίκη 1953. Σελ. 5 - 18 μετά 
δύο πινάκων. 

Κωνσταντινίδη "Αρη. Ξωκκλήσια τής Μυκόνου. Αθήνα 1953. Κατόψεις καί εικό¬ 
νες 46. 

Κωναταντινίδου Δ. Η. 'Ο Ναός τοΰ Σολομώντος. (Θεολογία, 25, 100- 115, 302-320, 
405 - 430.) 

Λαδά Γεωργ. Ο Ζακύνθιος ζωγράφος Νικόλαος Κουτούζης ώς ίερεύς καί εκκλησια¬ 

στικός ύμνογράφος (1746 - 1819). (Αίξωνή, 1953, 128- 134.) 

Λαζαρίδη Κώστα. Ή οικοτεχνία στό Ζαγόρι. (Ηπειρωτική Εστία, 1954, 1069- 
1070.) 

Λούβαρι Ν. I. Ή Τήνος καί ή τέχνη. (Νέα Εστία, 56, 1585 - 1587.) 

Μα&ιοπούλου Παν. Τέχνη καί Εκκλησία. (Ακτίνες, 1953, 365-369.) 

Μέγα Γ. Α. Τό αρχοντικόν Σκούταρη τής Καστοριάς. (Γέρας Άντ. Κεραμοποΰλλου, 
503 - 509.) 

Μιχελή Π. Α, Η νεοπλατωνική φιλοσοφία καί ή αισθητική τής Βυζαντινής τέχνης. 
(Νέα Εστία, 54, 1639-1647, 1791 - 1800.) 
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Μουλον Γ. Π. Δημώδης Ελληνική μουσική — Χοροί καί τραγούδια. (Αίξωνή, 1953, 

74-75.) 
» > Δημώδης Κυθηραϊκή μουσική. (Αυτόθι, 106 - 108.) 

Μπακαλάκη Γ. Πύργος Ύπέρκαλος. (Ελληνικά, Παράρτημα 4, Προσφορά εις Στίλ- 

πωνα Π. Κυριακίδην, 499-507.) 

Νικολαΐδον Σταύρου. Δύο διαλέξεις περί Βυζαντινής μουσικής. Άθήναι 1954. Σελ. 48. 

Ξυγγοπούλου Άνδρ. Ή ψηφιδωτή διακόσμησις τοΰ ναοΰ τών Αγίων Αποστόλων. 

Θεσσαλονίκη 1953. Σελ. 56+η' + 44 πίν. 
» » Έρίζοντες - Έρώντες. (Ελληνικά, 12, 372 -376.) 

» » Μονή τών Αγίων Αποστόλων ή τής Θεοτόκου ; (Ελληνικά, Παράρ¬ 

τημα 4, Προσφορά εις Στίλπωνα Π. Κυριακίδην, 726-735.) 

> » Εικόνες προφητών. (Κανίσκιον Φ. Κουκουλέ, 45 -56.) 

> » Περί τήν Αχειροποίητον Θεσσαλονίκης. (Μακεδονικά, 2, 1953, 472 - 

487 μετά όκτώ αναπαραστάσεων.) 
» » Ή κοσμική τέχνη τών Βυζαντινών. (Μακεδονικόν Ημερολόγιου, 

1953, 145 - 155.) 
Οίκονομίδου Δημητρίου Β. Ή «ερμηνεία τής ζωγραφικής τέχνης» έν Ρουμανίφ. 

(5Αθήνα, 57, 35-44.) 

Οίκονομίδου Νικολάου Α. Χρονολόγησις τής άνοικοδομήσεως τοΰ ναοΰ τής Χρυσο- 

κεφάλου. (Άρχεϊον Πόντου, 18, 214-217.). 

Όρλάνδον Άναστ. 'Η παλαιοχριστιανική βασιλική τής Μεσογειακής λεκάνης. Με¬ 

λέτη περί τής γενέσεως, τής καταγωγής, τής αρχιτεκτονικής μορφής 
καί τής διακοσμήσεως τών χριστιανικών οϊκων λατρείας από τών 
άποστολικών χρόνων μέχρις Ιουστινιανού. [Βιβλιοθήκη τής έν Άθή- 

ναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 35.) Τόμ. Α'-Β'. Άθήναι 1954. 

Σελ. 606 μετά 189 έν τφ κειμένω απεικονίσεων. 

» » Τύ μαρμάρινου τέμπλον τοΰ Πρωτάτου τών Καρύων. (Κανίσκιον Φ. 

Κουκουλέ, 83-91.) 
> » Ή παλαιοχριστιανική βασιλική τής Συίας. (Κρητικά Χρονικά, 7, 

337 -359.)” 
ΟΊ'ΙαηάοΒ ΑηαεΙ. Ιν’ατεΜίεοΙπίΓε τέΐίεΐειίδε εη Οτέεε ρεπά^πί: 1& όοπιΐηαϋοη 

Ιυτςιιε. (Ι/Ηεΐΐέηίδηιε ΟοηΐειπροΓ&ίη, Μ&ί 1953, 179-191, ρΐ. 

νΙΠ.) 
Πάλλα Δ. I. ’Ο ζωγράφος Ήσαΐας. (Ελληνικά, 12, 94 - 96.) 

» > 'Ο επισκοπικός έξω θρόνος καί τό άσπαστικόν τών εκκλησιών. (Κα¬ 

νισκιού Φ. Κουκουλέ, 577 -592.) 
» » Αί παρ’ Ευσεβίψ έξέδραι τών ναών τής Παλαιστίνης. (Θεο?νογία, 

25, 470- 483.) 
» » Ό χαρακτήρ τοϋ αρχικού Μινμπάρ τοΰ τεμένους τής Μεδίνας. (Αυ¬ 

τόθι, 623-629.) 

Παπαδοπούλαν Γεώρμπεϊ - Μ. Παύλου. Δείγματα δημοτικής μουσικής τοΰ Πόντου. 

(Άρχεϊον Πόντου, 18, 97 - 128.) 

Παπαδοπούλου Χαραλ. Ή υπεροχή τής Βυζαντινής μουσικής υπό ειδικών μαρτυ- 

ρουμένη. (Νέα Σιών, 48, 263 -278" 49, 33 -49, 117- 138.) 

Παπαντωνίον Ζαχαρία. 'Η ζωγραφική στό "Αγιον "Ορος. (Ελληνική Δημιουργία, 

13,498 - 505.) 

Παπαφωτίου Κ. 'Η αισθητική δύναμις τής Ελληνικής λαϊκής διακοσμητικής τέχνης. 

(Ηπειρωτική Εστία, 1953, 266 - 269.) 
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Παοσαδαίου Άριοτ. Τό πρόβλημα των πηγών της χριστιανικής βασιλικής. (Όρθο- 

δοξία, 28, 151- 173, 260-279.) 

Πααχάλη Δημητρίον Π. Ιερά κειμήλια καί άγια λείψανα τής έν Άνδρα» ευαγούς 
Μονής τής Παναχράντου. (Άθηνά, 57, 45-59.) 

ΡβΙβΙϊαηίάβ8 81. Καστόρια I. Βυζαντιναΐ τοιχογραφίαι. Πίνακες. [Εταιρεία Μακε¬ 

δονικών Σπουδών, Μακεδονική Βιβλιοθήκη, 17.) Θεσσαλονίκη 1953. 

Σελ. 60 μετά 263 εικόνων. 

Περιοτέρη Σπύρου Δ. «Ακρίτας όντας έλαμνεν» (μουσική μελέτη). (Έπετηρίς τοΰ 
Λαογραφικοΰ Αρχείου, 7, 148 - 158.) 

» » 'Η Αλεξάνδρα (λαϊκό Ηπείρου). (Ηπειρωτική Εστία, 1954, 1210.) 

Πιερίδου Αγγελικής Γ. Καρπασίτικα κεντήματα. (Κυπριακοί Σπουδαί, 17, 55-66.) 

Πιτσινοΰ Δημ «Γερανός» καί Τσακωνικός χορός. (Χρονικά τοΰ Μόριά, 2, 224.) 

Προκοπίου Αγγέλου Γ. Βυζαντινή τέχνη. (Νέα Εστία, 53, 867 -871.) 

» » Ή αισθητική τοΰ Πλωτίνου. (Φιλολογική Πρωτοχρονιά, 1953, 291 - 
297.) 

Σικελιανον Αγγέλου. Αρχιτεκτονική καί μουσική. (Άγγλοελληνική Επιθεώρηση, 
7, 107-116.) 

Σπεράντοα Θ. Οί κατακόμβες τής Μήλου. Άθήναι 1953. Σελ. 16 μετ’ εικόνων. 

Σπηλιωτοπούλου Στά&η. Ή Πελοπόννησος λίκνο τοΰ θεάτρου. (Χρονικά τοΰ Μό¬ 
ριά, 2, 109 · 112.) 

Σπητέρη Τώνη. Ή ζωγραφική στά Επτάνησα τον ΙΗ' αιώνα. (Ελληνική Δημιουρ¬ 

γία, 12, 346 -348.) 

» » Ή προσωπογραφία στή νεοελληνική ζωγραφική. (Νέα Εστία, 55, 
92-95.) 

» » Οί πρώτοι σταθμοί τής νεοελληνικής ζωγραφικής. (Φιλολογική Πρω¬ 

τοχρονιά, 1954, 208-220.) 

Στυλιανόν Α. καί I. Ό ναός τής Παναγίας Θεοτόκου παρά τήν Κακοπετριάν. (Κυ- 

πριακαί Σπουδαί, 16, 51-77.) 

Σωτηρίου Γ. Δ. ψηφιδωταί προσωπογραφίαι έκ Νικοπόλεως τής Ηπείρου. (Κανί- 

σκιον Φ. Κουκουλέ, 519-523.) 

» » Τό Φραγκικόν κάστρον Χλουμουτσίου καί ή σχέσις του πρός τήν 
Γλαρέντζαν. (Μέ1&η£ε$ Ο. εί Μ. Μετίίετ, ΑΙΚέπεδ 1953. Σελ. 13 
ίδ. άπόσπ.) 

» » Έλληνοαραβικαί εικόνες τοΰ Μωϋσέως καί τοΰ προφήτου Ήλιου 
τής Μονής Σινά. (ΜΐΠέπαίτε άε Ια Βί51ίοί1ιές[υε ΡαΐΓίατεαΙε ά’Αΐε- 

χαπόπε, 1953, 253-255.) 

» * Τά Βυζαντινά μνημεία τής Κύπρου. (Νέα Εστία, 56, 64-68.) 

Σωτηρίου Γ. Α. Θεοτόκος ή Άραπιώτισσα τής Κύπρου. (Άνάτυπον έκ τοΰ εις μνή¬ 

μην Γ. Π. Οικονόμου τόμου, 87-91.) 

» » Αί Βυζαντινοί εικόνες από καλλιτεχνικής άπόψεως. (Όρθοδοξία, 29, 
28 -32.) 

» » Ή άναγέννησις τής Βυζαντινής ζωγραφικής επί τής εποχής των 
Παλαιολόγων καί ή ύστάτη φάσις αυτής εις τον Μυστράν. (Πρακτικά 
Άκαδημ, Αθηνών, 28, 1953, 234-237.) 

» » Τό μωσαϊκόν τής Μεταμορφώσειος τοΰ καθολικού τής Μονής τοΰ 
Σινά. (δίικϊί Βϊζαηίΐπΐ ε Νεοείΐεηίεϊ, 8, 1953, 74-78.) 

Σωτηρίου Μαρίας Γ. Τό λεγόμενον θωράκων τής γυναικείας αΰτοκρατορικής στολής. 

(Κανίσκιον Φ. Κουκουλέ, 624-530.) 
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Ό^βΙέρν Ρ. Β’ατοΙιΐΙεοίυΓε ροραΐαίτε ^τεοςιιε. (Β’ΗεΙΙέπίδχηεΟοπίεηαροΓ&ίη, 1953, 

376 - 382.) 
Τόμπρου Μ. Ό Χαλεπας, ή τεχνική τοΰ πηλοΰ καί ή πλαστική τοΰ μαρμάρου κατερ¬ 

γασία. (Νέα Εστία, 56, 1583 - 1584.) 

Φιλο&έου, Μητροπολίτου Προικοννήοου. Ή εκκλησιαστική ημών μουσική. Ίσταμ- 

ποΰλ 1953. Σελ. 16. 
Χατζηδάκη Μαν. Ή ζωγραφική οτό Μυστρά. (Άγγλοελληνική Επιθεώρηση, 6, 

49 - 61.) 
» » Βυζαντινή ζωγραφική καί πνευματική αλκή τοΰ "Ελληνισμού. (Ελλη¬ 

νική Κύπρος, 1954, 139.) 
ΟΙιαίζιάΜ Μ. Οοηίπ&αΚοη & Γέίιιάε άε 1& ρείπΐυτε ροδί - Βγζ&ηΚηε. (Ι/Ηβΐ- 

Ιέηίδπαε ΟοηίεηαρΟΓ&ίη, Μ&ϊ 1953, 193 -216.) 

Χατζηδάκη - Βέη Ευγενίας. Εκκλησιαστικά κεντήματα. (Μουσεϊον Μπενάκη.) Άθή- 

ναι 1953. Σελ. 78+λβ' μετά ΛΒ' πιν. 
Χατζηϊωάννου Κ. Π. Αί παραστάσεις τών κολαζομένων εις τούς Βυζαντινούς^ και 

Μεταβυζαντινούς ναούς τής Κύπρου. (Κανίσκιον Φ. Κουκουλέ, 290- 

303.) 
Χατζηνικολάου "Αννης. Μετάλλινα μαγικά εικονίδια Κιυνσταντίνου και Ελένης. 

(Κανίσκιον Φ. Κουκουλέ, 508 - 518.) 
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΜΟΥΣΕΪΟΝ 

Εις τό Βυζαντινόν Μουσείον είσήλθον κατά τό λήξαν έτος τά έξης αντικείμενα : 
Α'. Έκ δωρεάς. Χειρόγραφον είλητάριον τοϋ 12ου αίώνος (διαστ. 4,68 μήκ. 

καί 0,23 μ. πλάτους), περιέχον τήν λειτουργίαν τοΰ Χρυσοστόμου. 
Τό είλητάριον τούτο διατηρείται καλώς, ελλείπει δέ μόνον ή αρχή του. 

"Ομοίως έδωρήθησαν δυο μεταβυζαντινοί εικόνες τοϋ 18ου αίώνος, είκονίζου- 

σαι ή μία τον Χριστόν καί ή έτέρα τους *Αγ. Αναργύρους Κοσμάν καί Δαμιανόν. 

Β'. Έξ άγορ&ς. Είσήχθη εις τό Βυζαντινόν Μουσεΐον κιβώτιον (μήκ. 0,95 μ., 
πλάτους 0,38 μ.) έχον κατά τήν πρόσοψίν του καλώς είργασμένας ξυλόγλυπτους πα¬ 

ραστάσεις : δικέφαλον αετόν εντός εγκολπίου είς τό κέντρον, καί λέοντας ομοίως εν¬ 

τός εγκολπίων εκατέρωθεν. Τά εγκόλπια περιβάλλονται ύπό φυτικών διακοσμήσεων. 

Παραλλήλως έκτελοϋνται εργασίαι σνντηρήσεως των εικόνων. 

α') είς άμφιπρόσωπον εικόνα, είς τήν μίαν πλευράν τής οποίας είκονίζεται ή 
Σταύρωσις (17ου αίώνος), άπεκαλύφθη επί τής έτέρας πλευράς της αρχαιοπρεπής 
παράστασις προτομής τής Θεοτόκου βρεφοκρατούσης, τών άρχοόν τοΰ 14ου αίώνος. 

"Ομοίως, κατόπιν καθαρισμού αμαυρών εικόνων άπεκαλύφθησαν χαρακτηριστι¬ 

κοί παραστάσεις λαογραφικοϋ περιεχομένου : τής Έξομολογήσεως, τών Έπιλοχίων 
τής Θεοτόκου, τής Κρίσεως τού Πιλάτου, τής Δευτέρας Παρουσίας, ώς καί σειράς 
παλαιών διπτύχων, δπου αναγράφονται τά ονόματα τά μνημονευόμενα έν τή "I. 

Προθέσει. 

Τέλος καί κατά τό έτος τούτο έγένοντο επιστημονικά! ανακοινώσεις έν τφ Μου- 

σείω ύπό τών κ.κ. Ν. Βέη, Δ. Πάλλα, Μ. Χατζηδάκη, Θ. Ξύδη καί τής κυρίας Μ. 

Σωτηρίου. 

Έν τφ Βυζαντινφ Μουσείφ άπό 13 Σεπτεμβρίου έώς 10 "Οκτωβρίου π.έ. συν¬ 

ήλθε Διεϋνες Φροντιοτήριον Μουοειολόγων, όργανωθέν ύπό τής Ούνέσκο, μέ θέματα 
«Ή συμβολή τών Μουσείων είς τήν Έκπαίδευσιν». Έπί τή ευκαιρία ταύτη τό Βυ¬ 

ζαντινόν Μουσεΐον είχε τήν τιμήν νά δεχθή πολλάς προσωπικότητας, ιδίως διευθυν- 

τάς Μουσείων έκ τών συμμετεχόντων είκοσι πέντε (25) κρατών, οΐτινες συνεζήτησαν 
έν πάση λεπτομερείς τό πολύπλευρον αύτό ζήτημα. 

ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Κατά τά έτη 1953 καί 1954 : 

α) Έταξινομήθη τό άρχεϊον τού Δικαίου (1828 - 1833). 

β) Έτακτοποιήθησαν τά παραληφθέντα Συμβολαιογραφικά αρχεία τών παλαιών 
Συμβολαιογράφων "Αθηνών : Κων. Δασκαλοπούλου, Γ. Γρυπάρη, Κων. Φιλαλήθους, 

Δημητρ. Σούτζου καί Κ. Κοκίδου. 

γ) Έτοποθετήθη τό δωρηθέν είς τό Κράτος προσωπικόν άρχεϊον τού 5Ιω. Μεταξά. 
δ) "Ήρχισε ή ταξινόμησις αρχείου τού Ανακτοβουλίου 1833 καί έξης. 
Πρός τούτοις κατεγράφησαν τά νέα προσκτήματα τών αρχειακών συλλογών καί 

τής Βιβλιοθήκης, έλειτούργησε κανονικώς τό Αναγνωστήριου, ένηργήθησαν επιθεω¬ 

ρήσεις αρχείων προωρισμένων πρός καταστροφήν τού Έθν. Μετσοβείου Πολυτεχνείου, 
τής Νομαρχίας "Αττικής, τού πρώην "Υπουργείου "Επισιτισμού καί τοϋ "Υπουργείου 
Γεωργίας" ήλέγχθησαν βιβλία προοριζόμενα διά τήν αλλοδαπήν (ιδίως Ρώσων μονα¬ 

χών έξ "Αγίου “Ορους πρός τήν Ρωσίαν). 

Συνετάχθη λεπτομερής κατάλογος τοΰ προσφερθέντος πρός αγοράν αρχείου τοϋ 
Διδασκάλου τοΰ Γένους "Αθανασίου Ψαλέδα. Έξυπηρετήθησαν οί έρευνηταί καί τό 
κοινόν διά παροχής πληροφοριών καί άλλων στοιχείων. 

Ήγοράσθησαν 8 μεταλλικαί άρχειοθ'ήκαι τών 4 συρταρίων καί 3 τού ενός συρ¬ 

ταριού· επίσης τά κάτωθι έγγραφα : 

α) "Επτά (7) έγγραφα τών ετών 1909 καί 1910 άναφερόμενα είς τον "Ηγεμόνα 
τής Σάμου Άνδρέαν Έμ. Κοπάση. 

β) Δέκα (10) τουρκικά έγγραφα τών έτών 1823 - 1909 άναφερόμενα είς τό χω- 

ρίον Ταυ?π>σοϋν τής Καισαρείας τής Καππαδοκίας. 

γ) Δύο (2) βενετικά έγγραφα τής 15 Νοεμβρίου 1694 (8.Ν.) καί 30 Σεπτεμ¬ 

βρίου 1695 (8.Ν.) άναφερόμενα είς τάς πρός τήν Βενετίαν εκδουλεύσεις τοϋ έκ Λα¬ 

κωνίας ΜϊςΗΐοΙ Βοζζΐ. 

δ) "Εκατόν ένδεκα (111) έγγραφα έκ Κερκύρας τής Οικογένειας Καψοκαβάδη 
τών έτών 1600 - 1913. 

ε) Τριάκοντα έννέα (39) νοταρικά έγγραφα έξ "Άνδρου τοΰ ΙΗ' καί ΙΘ' αίώνος. 

ς) Έν χειρόγραφον έπιγραφόμενον «ΜβηιοίΓβ δεοτεί», όπερ εΐναι Μυστικόν 
υπόμνημα περί τής ρωσικής πολιτικής καί τών εύροιπαϊκών πραγμάτων κατά τον Κρι¬ 

μαϊκόν πόλεμον γραφέν πιθανώς ύπό τοΰ έν Ρωσίφ Έλληνος πρεσβευτοΰ έν Πετρου¬ 

πόλε ι τφ 1854. 

ζ) Τριάκοντα όκτώ (38) αύτόγραφοι ώς έπί τό πλεΐστον έπιστολαί καί έγγραφα 
έξεχόντων άνδρών τής Έπαναστάσεως, Καποδιστρίου, Όθωνος καί Γεωργίου Α'. 

η) "Έν (1) νοταριακόν έγγραφον έκ Θεσσαλονίκης 24 "Ιουλίου 1791. 

θ) "Εκατόν τριάκοντα τέσσαρα (134) έγγραφα έκ τού άρχείου τοΰ στρατηγού 

Δημ. Πλαπούτα (1821 - 1826). 

ι) "Αντίγραφα εγγράφων καί χειρογράφων τών Γάλλων προξένων είς Πάτρας, 

Πρέβεζαν, Ζάκυνθον, τοΰ Γάλλου Πρέσβεαις είς Κωνσταντινούπολή κ.ά. τών έτών 
1816 - 1830 γενόμενα ύπό τοΰ }3η δ&νοπί, έπίσης μοναδικόν άντίγραφον τοϋ μή 
κυκλοφορήσαντος ημιτελούς βιβλίου «Έ δαναπί : Αί "Ιόνιοι Νήσοι ύπό τον Ναπο- 

λέοντα. I. Έπιστολαί ϋοηζοίοί, ΟεδδϊεΓδ, Εεδδετδ καί Ρουςιιενίΐΐο. II. "Ο Νικό¬ 

λαος Μυλωνάς καί ή "Ακαδημία "Αθηνών. Πρόλογος καί Προσθήκαι Κώστα Καιρο- 

φύλα. Έν Άθήναις 1940 (Σύλλογος πρός διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων, "Ιστορ. καί 
Λαογραφ. Βιβλιοθήκη 16) σελίδες XXX + 207» καί τεύχος δακτυλογραφημένον έκ 
σελίδων 75 «Ε δαν&ηί, Νΐοοΐ38 Μίΐοηαδ βΐ 13. τέποναΗοη άθ ΓΑοαάέπιίε άβ Ρΐ3- 

Ιοπ» ώς καί 45 εικόνες μεθ·" ερμηνευτικών σημειωμάτων έκ σκηνών καί μορφών τής 
Έπαναστάσειος. 

"Υπηρεσιακώς εΐσήχθησαν : 

α) "Εκατόν τριάκοντα έξ (136) φάκελλοι τού παλαιού Συμβολαιογράφου "Αθη¬ 

νών Κοσμά Κοκίδου τών έτών 1835 - 1866 μετά τών εύρετηρίων καί ημερολογίων. 

β) Τό ύπόλοιπον παλαιόν άρχεϊον τού "Υπουργείου Παιδείας έκ τοΰ Δημοτικού 

Σχολείου τοΰ Λόφου Κολωνοΰ. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ; ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ *Έτ©5 ΚΔ' 29 
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γ) Τριάκοντα τρία (33) Βιβλία Καθολικά, Ημερολόγια καί Πρακτικά τής τέως 
Ελληνικής Εταιρείας Εναερίων Συγκοινωνιών (ΕΕΕΣ) των ετών 1935 - 1946. 

δ) Εκατόν τριάκοντα οκτώ (133) Πρωτόκολλα των ετών 1913 - 1930 τής Νομαρ¬ 

χίας Αττικής. 
ε) Επτά (7) μεγάλοι φάκελλοι αρχείων κυρίως τής περιόδου 1941 -1945 τοΰ 

πρώην Υπουργείου Επισιτισμοί. 

ς) Εις μικρός φάκελλος περιέχων έγγραφα τής υπηρεσίας ρυθμίσεως αγροτικών 
χρεών τοΰ Νόμου 607/1937 τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας έτους 1937. 

Διά δωρεάς είσήχθησαν : 

α) 'Υπό τής κ. Λέλας ’Ι. Μεταξά μέγα μέρος τοΰ προσωπικού αρχείου τσϋ αει¬ 

μνήστου συζύγου της. 
β) Δύο βιβλία προσωπικοί Τελωνείου Σμύρνης (1920 - 1922), 19 σφραγίδες τοΰ 

Τελωνείου Σμύρνης καί έν έντυπον «Ή Δίκη τοΰ Θ. Καΐρη, εν Άθήναις 1853», έν 
χειρόγραφον τοΰ Θ. Καΐρη «Θεοσέβεια» καί «Προσευχή των Θεοσεβών» τοΰ 1838 

καί δύο μεταλλ. τουρκικαί σφραγίδες έκ Μ. Ασίας. 

γ) 'Υπό τής κ. Ευτέρπης Παπαδοπούλου ελλιπής σειρά τής έφημερίδος «'Η 
Ταχύπτερος Φήμη» των ετών 1837 - 1881, δύο έτη τής έφημερίδος «Ελπίς» (1836 - 

1837) καί παλαιοί τινες τόμοι τής έφημερίδος τής Κυβερνήσεως. 

6) 'Υπό τοΰ κ. Ευτυχίου Βαγιονάκη πολύτιμος συλλογή 135 εγγράφων άναφε- 

ρομένων εις τον Μακεδονικόν Αγώνα καί τό Μακεδονικόν Κομιτάτον (1905 - 1908). 

ε) 'Υπό τοΰ αειμνήστου Αγγέλου Ζαμπάκη 4 διαταγαί τοΰ Καϊμακάμη Τρικά¬ 

λων προς τούς μουχταροδημογέροντας τοΰ χωρίου Πόρτας τοί έτους 1879 ελληνιστί. 
ς) 'Υπό τοΰ Παν. Άγγελοπούλου 5 ιστορικά έγγραφα τοΰ 1826 άναφερόμενα 

εις τον Ίω. Σακελλαριάδην έκ Καλαβρύτων. 

ζ) 'Υπό τοΰ Διον. Στεφάνου δύο Ιστορικά έγγραφα τοΰ Παναγ. Θ. Στεφάνου 
καί Κ. Δραγώνα έπιτρόπων τοΰ Ίω. Βαρβάκη τοΰ έτους 1825. 

η) 'Υπό Άλ. Φίτσιου αύτόγραφος έπιστολή τοΰ Γ. Κονδύλη τής 1 Όκτω- 

βρίου 1932. 

θ) 'Υπό Ελένης Κουτσαυτοπούλου δύο έγγραφα τής'Ελλην. Διοικήσεως Σμύρ¬ 

νης 1921. 

"Αλλα τινά. 
Τό Άναγνωστήριον τοΰ ΓΑΚ έλειτούργησε κανονικώς, έξαιρέσει τού μηνός 

Αύγούστου, καί έσημειώθησαν 940 παρουσίαι αναγνωστών κατά τό 1953 καί 986 

κατά τό 1954. 

Εις τήν Βιβλιοθήκην είσήχθησαν διά δωρεάς περί τούς 220 τόμους αυτοτελών 
βιβλίων καί αρκετών τόμων παλαιοτέρων σειρών. 

'Ο κ. Διευθυννής άπό 19-22/12/1953 ένήργησεν έπιθεώρησιν τοΰ Ιστορικοί 
Αρχείου Κρήτης κατόπιν διαταγής 'Υπουργείου Παιδείας καί έν ύποβληθείση εκθέ¬ 

σει προτείνει τήν λήψιν αναγκαίων μέτρων προς βελτίωσιν τής ασφαλείας καί λει¬ 

τουργίας αυτοΰ καί υποδεικνύει τάς δυνατάς λύσεις μεταστεγάσεως. 

Διά συντόνων ενεργειών τοΰ ΓΑΚ έπετεύχθη ή έγκρισις άνασυστάσεως τοΰ 
Αρχειοφυλακείου Ζακύνθου, ψηφισθέντος τοί ύπ’ άριθ. 2809 Νόμου (ΦΕΚ, Α' άρ. 

76 τής 17 - 4 - 1954). 

Δυνάμει τών ύπ’ άριθ. 38028/545/9 - 4 - 1954 καί 58832/905/2 - 6 - 1954 καί 
101919/2361/18-8 - 1954 διαταγών 'Υπουργείου Παιδείας ό κ. Διευθυντής μετέβη εις 
"Αγιον "Ορος άπό 9 - 6 - 1954 έως 26 - 6 - 1954 καί άπό 23 - 10 - 1954 έως 6 -11 - 1954 

προς παροχήν οδηγιών καί λήψιν μέτρων διά τήν διάσωσιν καί συντήρησιν τών εκεί 

άρχείων. 
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Μετά προεργασίαν πολλών ετών έψηφίσθη τέλος ό Νόμος 2869/1954 (ΦΕΚ, Α' 
άρ. 124 τής 19 - 6 - 1954) «Περί ίδρύσεως Ιστορικοί Αρχείου Μακεδονίας» έν Θεσ¬ 

σαλονίκη υπαγόμενου εις τήν δικαιοδοσίαν τοΰ "Υπουργείου Παιδείας καί τελοΰντος 
υπό τήν έποπτείαν τούτου καί τών Γενικών Άρχείων τοΰ Κράτους. Στεγάζεται δω¬ 

ρεάν εις τό υπό τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών άνεγερθέν μέγαρον. Διωρίσθη 
ή Εφορευτική Επιτροπή του καί προσελήφθη υπάλληλος πτυχιοΰχος φιλόλογος δστις 
έξοικειοίται είς τάς άρχειακάς εργασίας επί τρίμηνον παρά τοΐς ΓΑΚ. 

Ένεκρίθη άπό τοΰ 1953 ή έγγραφή τών ΓΑΚ ώς μέλους τοΰ Οοηδοϊΐ Ιπίοτηπ- 

ίΐοηπΐ άεε Ατοίπνεδ (ΟΙΑ). 

ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

α') Τό Μεσαιωνικόν Άρχειον 

Παρά τό έξαιρετικώς όλιγάριθμον τοΰ προσοιπικοϋ τοΰ Μεσαιωνικοί Αρχείου 
(εις διευθυντής, εις συντάκτης καί εΐς γραφεύς), διότι αί άπό πολλών ετών κεναί 
όργανικαί θέσεις δεν έπληρώθησαν είσέτι, κατά τό έτος 1954 έπετελέσθησαν τά εξής : 

α) Άπεδελτιώθησαν ώς προς τά ίστορικώς ή γλωσσικώς ενδιαφέροντα κύρια 
ονόματα, τοπωνύμια καί προσηγορικά, πραγματεΐαι καί κείμενα τής περιόδου τής 
τουρκοκρατίας, τό δέ συναχθέν υλικόν έταξινομήθη εις τά οίκεϊα κυτία τοΰ Αρχείου. 

β) Παρεσχέθησαν βιβλιογραφικοί καί άλλαι πληροφορίαι περί θεμάτων τής 
άρμοδιότητος τοί Αρχείου είς έρευνητάς ήμετέρους καί ξένους, προσφυγόντας είς 
αυτό προς έπίλυσιν άπασχολούντων αυτούς έπιστημονικών ζητημάτων. 

γ) "Ηρχισεν ή έκτύπωσις τοΰ πέμπτου τόμου τής Έπετηρίδος τοΰ Αρχείου καί 
προύχοόρησεν ίκανοποιητικώς. 

δ) Είς τήν βιβλιοθήκην τοί Αρχείου είσήχθησαν έξ άνταλλαγής ή δωρεάς 
(συναριθμηθέντων, διά τήν ενότητα τοΰ καταλόγου, καί ολίγων κατά τό προηγούμε- 

νον έτος είσαχθέντων) έν δλω 110 τόμοι έπιστημονικών περιοδικών βιβλίων καί πρα¬ 

γματειών (άριθ. βιβλ. εισαγωγής 264 -273). 

ε) Ύπό τοΰ Διευθυντοί τοΰ Αρχείου έγένετο ή έπιλογή καί ή μερική καταλο- 

γογράφησις τής ύπό τοΰ άειμνήστου λογίου καί βιβλιόφιλου Γεωργίου Άρβανιτίδου 
(γ 1953) καί τής συζύγου αύτοΰ διορηθείσης είς τήν Ακαδημίαν πολυτίμου συλλογής 
ύπερχιλίων σπανιωτάτων καί πολυτελών βιβλ ίων άναφερομένων εις τήν βυζαντινήν 
περίοδον καί τήν τουρκοκρατίαν. 

β') Τό ’Ιστορικόν Λεξικόν 

Κύριον έργον τοΰ Λεξικοί κατά τό 1954 ύπήρξεν ή σύνταξις τών συντακτικών 
σειρών τοΰ 2 καί 3 τεύχους τού 4ου τόμου. Είς τήν εργασίαν αυτήν ήσχολήθησαν ό 
διευθύνων τό γραφεΐον Δ. Βαγιακακος καί οί συντάκται Ίω. Ποίλος, Ίω. Καλ- 

λέρης καί Κ. Ρωμαίος παρασκευάσαντες τάς σειράς : γαργαρώνι - γδάρμα, γεννώ - γκαϊ- 

άατζής, γκαρισεώνας - γκεαονλλης καί γλωσσωδιάζω - γονικός. 

Κατά τό έτος τοΰτο ένετάχθησαν είς τό μόνιμον προσωπικόν τοΰ Αρχείου οί 
καθηγηταί τής Μέσης Έκπαιδεύσεως Σ. Μάνεσης, Α. Κωστάκης καί Α. Καρανα- 

στάσης οΐτινες ήσχολήθησαν μέ αποδελτίωσήν γλωσσικοί υλικοί. 

Άπεδελτιώθησαν τά ύπ’ άριθμόν 659, 667, 668, 670 Α καί 670 Β χειρόγραφα 
τοΰ Ιστορικοί Λεξικοί περιέχοντα υλικόν έξ Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Μεγά- 

ρονν καί Πελοπόννησου. 
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1 Ομοίως άπεδελτιώθησαν γλωσσικά δημοσιεύματα έκ των περιοδικών «Λαογρα¬ 

φία», «Μικρασιατικά Χρονικά», «Άρχεϊον Σάμου», «Άρχεϊον Πόντου» ως καί αύτο- 

τελώς έκδοθεϊσαι γλωσσικοί πραγματεϊαι. 

Τό άποδελτιωθέν υλικόν άπέδωκε 26 περίπου χιλιάδας αρχειακά δελτία, άτινα 
λημματογραφηθέντα συνεχωνεύθησαν εις τό Άρχεϊον τοϋ Λεξικού καί έλήφθησαν 
ύπ’ δψιν εις τάς συνταχθείσας σειράς τού παρασκευαζόμενου ήμιτόμου τού 4ου τόμου. 

Έπερατώθη ή έκτύπωσις τοϋ 6ου τόμου τοΰ Λεξικογραφικοϋ Δελτίου τοϋ * Ιστο¬ 

ρικού Λεξικού εις δ έδημοσιεύθησαν μελέται τοϋ Λ. Λ. Παπαδοπούλου καί Δ. Β. 

Βαγιακάκου. 

Ό διευθύνων τό γραφεΐον Δ. Β. Βαγιακάκος παρεσκεύασε την γλωσσικήν Βι¬ 

βλιογραφίαν των ετών 1948 - 1954. Τμήμα ταύτης (των ετών 1948 - 1950) δημοσιεύε¬ 

ται εις τον υπό έκτύπωσιν 7ον τόμον τοϋ Λεξικογραφικοϋ Δελτίου, τό δέ υπόλοιπον 
(των ετών 1950-1951) δημοσιευθήσεται εις τον επόμενον 8ον τόμον τοΰ Λεξικογρα- 

φικοϋ Δελτίου. 

γ') Τό Λαογραφικόν Άρχεϊον 

Τό Λαογραφικόν Άρχεϊον κατά τό 1954 έπλουτίσθη διά 143 χειρογράφων, συγ¬ 

κειμένων έκ 5843 σελίδων. Έκ τούτων 71 χειρόγραφα έκ σελ. 3602 κατετέθησαν 
υπό δημοδιδασκάλων έργασθέντων επί τή βάσει τών διανεμηθέντων ερωτηματολο¬ 

γίων τοΰ Λαογραφικοΰ Αρχείου, 69 χειρόγραφα έκ σελ. 1146 προέρχονται εξ εργα¬ 

σιών ύποβληθεισών υπό φοιτητών εις τό Λαογραφικόν Φροντιστήριον τοΰ καθηγητοΰ 
κ. Γ. Α. Μέγα, 2 χειρόγραφα έκ σελ. 858 έδωρήθησαν υπό φίλων τοΰ Λαογραφι- 

κοΰ Αρχείου καί 1 χειρόγραφον έκ σελ. 228 απεκτήθη δι’ αγοράς. 

Αί έργασίαι τοΰ Αρχείου κατά τό έτος τούτο περιεστράφησαν κυρίως είς την 
άποδελτίωσιν, κατάταξιν καί επεξεργασίαν τής συγκομισθείσης λαογραφικής ύλης καί 
τήν προπαρασκευήν τής έκδόσεως «Απανθίσματος εκλεκτών δημοτικών α,σμάτων». 

Προς τούτοις κατηρτίσθη άρχεϊον αρχαίων έλληνικών παροιμιών, άποδελτιωθεισών 
3334 παροιμιών τοϋ Οοτριίδ Ρ&ΓΟεηιίο^ΓδρΙιοπιπι Οΐίεοοπιπι. Συνενάχθη βιβλιο¬ 

γραφία τής Ελληνικής Λαογραφίας τών έτών 1948 -1953, ήτις θά δημοσιευθή είς 
τον 8ον τόμον τής Έπετηρίδος τοϋ Λαογραφικοΰ Αρχείου. 

Αί συλλογαΐ τής Εθνικής Μουσικής Συλλογής τοΰ Λαογραφικοΰ Αρχείου 
έπλουτίσθησαν διά 192 νέων ασμάτων, καταγραφέντων επί φωνοταινιών μαγνητοφώ¬ 

νου έν τή περιφερεία Κονίτσης. Ουτω ό αριθμός τών είς φωνοταινίας άποτυπωθέν- 

των δημοτικών ρ,σμάτων τής Συλλογής άνήλθεν είς 936,·τών όποιων τινά κατεγράφη- 

σαν είς ευρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν. 

δ') Τό Άρχεϊον τής ίΙστορίας τον Ελληνικόν Δίκαιον 

Κατά τό έτος 1954 αί έργασίαι τοΰ Αρχείου συνεκεντρώθησαν κυρίως περί τήν 
έ'ρευναν τοΰ δικαίου κατά τήν Καποδιστριακήν εποχήν, καί είδικοίτερομον τής νομι¬ 

κής επιστημονικής δράσεως τών κατελθόντων είς Ελλάδα έκ τοΰ έξωτερικοΰ καί 
τών Ίονίων νήσων Ελλήνων νομικών, οϊτινες υπήρξαν οί πρωτεργάται τής μετά τήν 
άπελευθέρωσιν πρώτης, αλλά καί άξιολόγου δογματικής περί δικαίου κινήσεως. Δεί¬ 

γματα δέ τοιούτων εργασιών τών Ί. Γενατά καί Β. Καποδίστρια έδημοσιεύθησαν 
είς τον κατά τό έτος τοΰτο έκδοθέντα δον τόμον τής Έπετηρίδος τσΰ Αρχείου. 

Έκ παραλλήλου συνεχίσθη ή συναγωγή νομικού ύλικοϋ έκ. τών χρόνων τής 
Τουρκοκρατίας. 

Άτυχώς, τό ελλιπές προσωπικόν τοΰ Αρχείου όχι μόνον δέν συνεπληρώθη, 
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άλλά περιωρίσθη έτι μάλλον, προσωρινώς μεν, αλλά πάντως κατά τροπον προκαλε- 

σαντα αίσθητώς περιορισμόν τών εργασιών του. 

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΛΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1953 ΚΑΙ 1954 

Ή υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ έν τφ Πανεπιστήμια» καθηγητοΰ τής Βυζαντινής 
Αρχαιολογίας Άναστ. Όρλάνδου τελούσα υπηρεσία Άναστηλώσεως Αρχαίων καί 
Ιστορικών Μνημείων τοΰ Κράτους έξετέλεσε κατα τα ετη 1953 και 1954 τας κάτωθι 
εργασίας άναστηλιόσεως καί συντηρήσεως βυζαντινών καί μεταβυζαντινών μνημείων. 

1) Τοΰ έν Πυργίφ τής Χίον ναοΰ τών Άγ. Αποστόλων έξησφάλισε τήν στε- 

γανότητα τής στέγης. 
2) Τής έν τή αυτή νήσφ Νέας Μονής έστερέωσε τά κινδυνεύοντα νά καταπέ- 

σωσι ψηφιδωτά τοϋ καθολικού (11ου αί.). 
3) Έπεμελήθη τής περισυλλογής τών υλικών πρός άνασυγκρότησιν ένίων μετα- 

βυζαντινών ναών τής Ζάκυνθον καταστραφέντων έκ τών τελευταίων σεισμών ώς π.χ. 

τής Παναγίας τών Αγγέλων καί άλλων. 
4) Άνακατεσκεύασε τά βυζαντινά παράθυρα τών πλαγίων πλευρών τοΰ έν Λεον¬ 

ταρ ίψ τής Αρκαδίας βυζαντινού ναοΰ τών Αγίων Αποστόλων. 
5) Έπεμελήθη τής στερεώσεως το»ν ψηφιδωτών τοΰ νάρθηκος τής παρά τό 

Στεΐρι βυζαντινής Μονής τον Όοίον Λουκά, άπειλούντων πτώσιν. (Προτομή Χριστού 
υπέρ τήν βασΐλειον πύλην, ψηφιδωτόν Κωνσταντίνου καί Ελένης τής δυτικής πλευ¬ 

ράς κλπ.). 
6) Έξετέλεσε τήν στερέωσιν τοΰ βυζαντινοΰ ναοΰ τής Παλαιάς Μονής τον Φιλο¬ 

σόφου, παρά τήν Δημητσάναν, έπιμελείρ τοΰ κ. Τ. Γριτσοπούλου. 

7) Κατεσκεύασε, τή γενναία συνδρομή τής Αρχαιολογικής Εταιρείας και τού 
Τεγεατικοΰ Συνδέσμου, μέγα έκ σιδηροπαγούς σκυροδέματος στέγαστρον χάριν προσ¬ 

τασίας τοΰ λαμπρού ψηφίδα»τοΰ δαπέδου τής βασιλικής τής Τεγέας, τοΰ είκονίζοντος 
τούς 12 μήνας τοΰ έτους καί τούς 4 ποταμούς τοΰ Παραδείσου (5ου αίώνος). 

8) Έπελήφθη τής στερεώσεως τού βυζαντινοΰ ναοΰ τής Μανριωτίοοης, έν 

Καστοριρ, διά κατασκευήν προστεγάσματος καί άνακεραμώσεως τής στέγης. Κατά 
τάς εργασίας ταύτας γενομένας υπό τήν έποπτείαν τού έπιθεωρητοΰ άρχαιότητος 
Ευστ. Στίκα άπεκαλύφθησαν κατά τά άκρα αετώματα τοιχογραφίαι τοΰ 11ου αί. 

είκονίζουσαι ή μέν τήν Άνάληψιν, ή δέ τήν Πεντηκοστήν. 
9) Άνέλαβε τήν στερέωσιν τοΰ βυζαντινού ναοΰ τού Άγ. Δημητρίου παρά τό 

χιορίον Τονρκοπάλουκον τής περιοχής Πάργας, έπιστατήσαντος τοΰ καθηγητοΰ τοΰ 

Πολυτεχνείου κ. Δ. Εύαγγελίδη. 
10) Έξετέλεσε στερεωτικός έργασίος είς τούς ναούς τού Γερανιού καί τής Άγ. 

Σοφίας Μονεμβασίας, είς τήν οποίαν κατεσκεύασε νέα σιδηρά υαλοστάσια είς τά παρά¬ 

θυρα τού τρούλλου καί τών τοίχων. 

11) Έστερέωσε διά τοΰ είδικοΰ ψηφωτοΰ Δ. Σκόρδου καί υπό τήν έποπτείαν 
τοΰ Εφόρου Αρχαιοτήτων κ. Ν. Πλάτωνος, τά ψηφιδωτά τοΰ παλαιοχριστιανικού 

αναβρυτηρίου Χερσονήσου Κρήτης. 

12) Άνακατεσκεύασε διά σιδηροπαγούς σκυροδέματος τάς όροφάς τών πτερύ- 

τής έν Σπέτσαις ιστορικής οικίας τού Χατζή Γιαννούλη Μέξη. 
13) Έπελήφθη τής στερεώσεως τοΰ έν Σοπωιω ’Λροανείας μεταβυζαντινού ναοΰ 

τού Άγ. Γεωργίου. 
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14) Προέβη εις την συντήρησιν των τοιχογραφιών κα’ι στερέιοσιν των τοίχων 
τοϋ παρά την Νέαν Μάκρην μονοκλίτου μεταβυζαντινού ναοϋ *Αγ. Ίωάννου τοΰ 
Θεολόγου. 

15) Εξετέλεσε τήν επισκευήν τοϋ τροΰλλου καί άνακεράμωσιν των στεγών τοϋ 
έν Αθήναις βυζαντινοί ναοϋ τής Παναγίας τοΰ Λνκοδήμον (πρώην ρωσικής εκκλησία). 

16) Έτοποθέτησε σιδηρά υαλοστάσια μετά των σχετικών υαλοπινάκων εις τον 
πέρυσιν άναστηλωΟέντα βυζαντινόν ναόν τής Άγ. Σωτήρας τοΰ χωρίου Χριατιάνον 
Τριφυλίας. 

17) Εξετέλεσε την στερέωσιν καί συντήρησιν τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής 
Παλαιοπόλεως Κέρκυρας, τοΰ βυζαντινού ναοΰ Άγ. Ίάσωνος και Σωσιπάτρου έν τή 
πόλει Κέρκυρας καί τοϋ ναοϋ τοΰ Παντοκράτορος έν τφ χωρίη) 'Αγ. Μαρίκφ τής 
Κερκύρας. 

18) Άνεστήλωσε τάς καείσας πτέρυγας τών έν Άγ. "Ορει Μονών : Παντοκράτο¬ 

ρος και ζηροποτάμου καί έστερέωσε, διά τοΰ ειδικού ζωγράφου κ. Φ. Ζαχαρίου τάς 
κινδυνευούσας νά καταπέσωσι περιφήμους τοιχογραφίας τοϋ Πανσελήνου έν τφ ναφ 
τοΰ Πρωτάτου τών Καρυών. Έστερέωσεν επίσης καί 12 φορητάς εικόνας τής Μ. 

Χελανδαρίον, ώς καί τήν έν τή αύτή Μονή ψηφιδωτήν εικόνα τήν παριστώσαν τήν 
Θεοτόκον έν προτομή βαστάζουσαν τό παιδίον Ίησοΰν. 

19) Επιστασίςι τοΰ καθηγητοΰ Α. ’Ορλάνδου άνεστήλωσεν έν Μνστρα διά τοΰ 
αρχιτεχνίτου Ίω. Μπουρνάκα τον βυζαντινόν ναόν τοΰ Άγ. Γεωργίου έν τή Κάτω 
Πόλει και τον μεταβυζαντινόν ναόν τοΰ Άγ. Χριοτοφόρον (παρά τήν Μάρμερακ) 

χάριν προφυλάξεως τών έν αύτφ τοιχογραφιών. 

20) Εξησφάλισε από τής κατακλύσεως τών ύδάτων τοϋ παραρρέοντος ποταμού 
τον βυζαντινόν ναόν τής Πόρτα Παναγίας Τρικκάλων διά τής κατασκευής προστατευ¬ 

τικού κρηπιδώματος, επιστασίςι τοΰ μηχανικού τής Νομαρχίας Τρικκάλων κ; Καλ- 
κετενίδη. 

21) Έστέγασε τόν βομβαρδισΰέντα μεταβυζαντινόν ναόν τής Κοιμήσεως της 

Θεοτόκον τοΰ χωρίου Ζάρκου (μεταξύ Τρικκάλων καί Λαρίσης) είς τούς τοίχους τοΰ 

όποιου άπεκαλύφθησαν καλοί τοιχογραφίαι τοΰ 16ου αίώνος χρονολογημένοι δι’ επι¬ 
γραφής. 

22) Ανακατεσκεύασε τον τροΰλλον τοΰ έν Καλ.άμαις βυζαντινού ναοΰ τών ’Αγ. 

Αποστόλων καί έστερέωσε τήν πλινθοπερίκλειστον, ίσόδομον τοιχοποιίαν τοΰ ιερού 
αύτοΰ διά τοΰ αρχιτεχνίτου τής άναστηλώσεως Ίω. Μπουρνάκα. 

23) Έμερίμνησε περί συντηρήσεως τοΰ έν τή νησίδι τών Ίωαννίνων ναοΰ Άγ. 

Νικολάου τον Σπανού καί τών Φιλανθρωπικών. 

24) Επιστασίςι τοΰ έπιθεωρητοΰ άρχιτέκτονος κ. Εύστ. Στίκα άπεπεράτωσε τήν 
άναστήλωσιν τοϋ βυζαντινού ναοΰ τών Άγ. Θεοδώρων, παλαιάς μητροπόλεως τών 
Σερρών, ώς καί τήν συντήρησιν τοΰ προσφάτως παρά τήν Β.Δ. γωνίαν τοϋ ναοΰ 
άποκαλυφθέντος τρουλλωτοΰ παρεκκλησίου, κοσμούμενου διά τοιχογραφιών τοΰ 14ου αί. 

25) Έστερέωσεν, επιστασίςι τού έπιμελητοΰ αρχαιοτήτων κ. Κ. Καλοκύρη, τόν 
κινδυνεύοντα νά καταπέση βόρειον τοίχον τής έν Ήρακλείω Κρήτης Παναγίας τών 
Σταυροφόρων. 

26) Έμερίμνησε περί μερικής έπισκευής τοΰ Ιστορικού ναοΰ τής Μεταμορφώ- 

σεως τον Σωτήρος έν Τηγάνιω τής Σάμον. 

27) Έπεμελήθη διά τοΰ εκτάκτου έπιμελητοΰ κ. Σιγάλα τής έπισκευής του 
δικλίτου βυζαντινού ναοΰ Περίσσας Θήρας. 

28) Εξετέλεσε διά γενναίας δαπάνης τής Άρχαιολ. Εταιρείας τόν καθαρισμόν 
καί τήν στερέωσιν τών ψηφιδωτών τοΰ ήμισφαιρικοΰ θόλου τοΰ ναοΰ Άγ. Γεωργίου 

Θεσσαλονίκης, τών είκονιζόντων κατατομής, δυο τών σπουδαιότερων άγιων έκάστου 

μηνός, Ισταμένους προ πλουσίου αρχιτεκτονικού βάθους. 
29) Έπεστάτησεν είς τήν άναστήλωσιν τών κελλίων τής νοτιάς πλευράς τής 

Μ. Καισαριανής, έκτελεσ θείσης δαπάναις τής Αρχαιολογικής Εταιρείας καί τής εν 

Αθήνα ις Φιλοδασικής Ένώσεως. 

ΤΟ ΔΕΚΑΤΟΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ 

Κατά τό πρό διετίας έν Θεσσαλονίκη συνελθόν ένατον διεθνές Βυζαντινολογι- 

κόν συνέδριον είχεν άποφασιοθή τό δέκατον νά συνέλθη έν Κωνσταντινουπόλει. 
Τούτο, ώς έξάγεται εκ τών υπό τής οργανωτικής επιτροπής άποσταλεισών προσ¬ 

κλήσεων, θά συνέλθη όντως έν Βυζαντίω μέ διάρκειαν τών εργασιών του άπό τής 

15-21 Σεπτεμβρίου 1955. 
Αϊ περιλήψεις τών γενησομένων ανακοινώσεων συνιστάται ν άποσταλοΰν εις τό 

κεντρικόν γραφεϊον μέχρι τέλους Μαρτίου συντεταγμένοι είς Γαλλικήν, Γερμανικήν η 
Αγγλικήν γλώσσαν, αυτονόητον είναι όμως ότι ανακοινώσεις δύνανται νά γίνουν είς 
τάς έν τοΐς προηγουμένοις συνεδρίοις καθιερωμένος γλόίσσας. Νεοίτεραι άνακοινιό- 

σεις έκ μέρους τής Επιτροπής θά έπακολουθήσουν. 

Η ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΥΜΝΩΝ ΡΩΜΑΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛ^ΔΟΥ 

Κατά Νοέμβριον 1954 έκυκλοφόρησεν είς όγκώδη τόμον έξ 806 σελίδων ό δεύ¬ 

τερος τόμος τών "Υμνων Ρωμανού τοΰ Μελφδοΰ, επί τή βάσει τών πατμιακών κωδί¬ 

κων (καί πάσης τής λοιπής παραδόσεως). Τοΰ τόμου, ό όποιος προσφωνεΐται είς τον 
γηραιόν βυζαντινολόγον κ. Ίω. Β. Παπαδόπουλον, προτάσσονται σύντομα προλεγό- 

μενα τοΰ καθηγητοϋ Ν. Β. Τωμαδάκη καί έκτενής περιγραφή τών κοντακαρίων τής 
Πατμου υπό τών συνεργατών κ.κ. Μάρκου Ναουμίδου καί Π. Γ. Νικολοπούλου. 

Έπεται ή έκδοσις 14 ακόμη ύμνων (ιε'-κη'), ών οί πέντε δλως ανέκδοτοι, κριτικώς 
έκδιδομενών μεθ’ εισαγωγής καθ’ έκαστον υπό τών συνεργατών Λυδίας Άθανασοπού- 

λου, "Ηβης Άντωνοπούλου, Αγνής Βασιλικοπούλου, Σοφίας Παπαδημητριού, Νικο¬ 

λάου Λιβαδάρα, Βασιλείου Μανδηλαρά, Παναγιώτου Περσιάνη καί Ευαγγέλου Β. 

Πετρούνια. Ό τελευταίος έχει συντάξει τούς γραμματικούς καί λεξικογραφικούς 

πίνακας. 5 
Τοΰ έτοιμαζομένου ήδη τρίτου τόμου, ό όποιος υπολογίζεται νά έκδοθή το 

1957, θά προταχθή περιγραφή τών σιναϊτικών κοντακαρίοιν έπιχειρουμένη υπό τοΰ 
ουνεργάτου κ. Ν. Α. Λιβαδάρα. (Κρίσις ύπό 8. δ & 1 & ν Π 1 ε «Κεναο όεε ΕΠιάεδ 
Βγζ3πίίη€3», τόμ. XII (1954), σσ. 250-252. Πρβλ. καί Άθ. Κομίνην «Άθηνα» ΝΖ', 

1953, σσ. 377-389, ΝΙΓ, 1954, σσ. 366-371 Ν. Α. Λ ι β α δ ά ρ α ν, ΕΕΒΣ 24, 

1954, σσ. 337 -350). 



ΤΑ ΥΠΟ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ 1953 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

Φίλοι εταίροι, 

Κατά την περυσινήν γενικήν συνέλευσιν, εΐχομεν ανακοινώσει ότι μέλη 

τής Εταιρείας ήμών έπρόκειτο νά μετάσχωσι τοί3 έν Θεσσαλονίκη Θ' Βυζαν- 

τινολογικού συνεδρίου. Σήμερον άνακοινούμεν ύμΐν δτι εις τό συνέδριον 

αυτό, τό όποιον έστέφθη υπό πλήρους επιτυχίας, ώς επίσημος αντιπρόσωπος 

τής Εταιρείας ήμών παρέστη ό γενικός γραμματεύς αυτής κύριος Φαίδων 

Κουκούλες, έκ δέ των μελών του Δ. Συμβουλίου οί κύριοι Νικόλαος Τωμα- 

δάκης, Γεώργιος Ζώρας καί Γεώργιος Μέγας, οίτινες πάντες εκαμον αξιόλο¬ 

γους ανακοινώσεις, προς δέ καί 6 αντιπρόεδρος τής Εταιρείας κύριος Φίλιπ¬ 

πος Δραγούμης. Ευχαρίστως δ’ άναγγέλλομεν ύμΐν δτι κατά την εκθεσιν βι¬ 

βλίων σχετικών μέ το Βυζάντιον την διοργανωθεΐσαν υπό τής Επιτροπής 

του συνεδρίου άντεπροσωπεύθη καί ή ήμετέρα Εταιρεία διά τών εκδόσεών 

της και έργων τών εταίρων της, ατινα εφειλκυσαν την προσοχήν τών κυρίων 
συνέδρων. 

II Εταιρεία ήμών έσχε τήν εύχαρίστησιν νά ύποδεχθή εν τή μεγάλη 

αιθούση του ξενοδοχείου τής Μεγάλης Βρεττανίας τούς εξ Αθηνών διελθόν- 

τας συνέδρους, οίτινες έμειναν κατενθουσιασμένοι καί από τήν εγκάρδιον υπο¬ 

δοχήν καί από τήν παρακολούθησή τών Ελληνικών χορών, τούς οποίους, εν 

συνεργασία τοϋ Λυκείου τών Έλληνίδων, διωργάνωσεν ή ήμετέρα Εταιρεία. 

Επειδή κατά τήν έπίσκεψιν τών συνέδρων εις “Αγιον Όρος μία τών 

μετεχουσών τής εκδρομής, υπάλληλος τού Μουσείου τής Άκροπόλεως, παρα- 

βαίνουσα τούς θεσμούς τού 'Αγίου Όρους καί σεβαστάς παραδόσεις, άπεβι- 

βάσθη εις αυτό, ή Εταιρεία έζήτησε παρά τού Υπουργείου τής Παιδείας 
τήν παραδειγματικήν τιμωρίαν της. 

Κατά τό εν Θεσσαλονίκη συνελθόν συνέδριον, προς διευκόλυνσιν τών 

περί τά Βυζαντινά ασχολούμενων, άπεφασίσθη, ίνα κατά πενταετίαν, 

έκδίδεται εν Μοναχφ τομος περιλαμβάνων κατάλογον τών σχετικών εργα¬ 

σιών τών δημοσιευόμενων είς τά διάφορα κράτη, τό έργον δέ αυτό διά 

τήν Ελλάδα άνετέθη εις τήν ήμετέραν Εταιρείαν, ήτις λίαν ευχαρίστως τό 
άνέλαβεν. 

Τά υπό του Δ. Συμβουλίου τής Εταιρείας κατά τό 1953 πεπραγμένα 457 

Έπί τφ έορτασμφ τής χιλιετηρίδος τής πατριαρχικής βιβλιοθήκης *Αλε- 

ξανδρείας, ή Εταιρεία ήμών άνεκηρύχθη επίτιμος εταίρος τού έν τή πόλει 

ταΰτη Ινστιτούτου Ανατολικών Σπουδών, τής αυτής δέ τιμής έτυχον καί οΐ 

εκ τών μελών τού Δ. Συμβουλίου κατά τον εορτασμόν παραστάντες κύριοι 

Νικόλαος Τωμαδάκης καί Φαίδων Κουκούλες. 
Θερμά συγχαρητήρια κατά τό διαρρεύσαν έτος άπηύθυνεν ή Εταιρεία 

ήμών προς τό Πανεπιστήμιον τής Χιλής, επί τή επ’ αυτού άναγγελίφ οτι διωρ- 

γάνωσε σειράν διαλέξεων έπί τή πεντακοσιετηρίδι τής άλώσεως τής Κωνσταν¬ 

τινουπόλεως, ών διαλέξεων άπέστειλε κατάλογον. 

Μετ’ άφάτου λύπης έπληροφορήθη ή Εταιρεία ήμών ή έπί τόσα 

συναπτά ετη συντόνους καταβάλλουσα προσπάθειας προς έρευναν τού 

Βυζαντινού κόσμου καί διαφώτισιν τού Ελληνικού λαού περί τής αξίας 

καί σημασίας τού Βυζαντίου, μετ’ άφάτου, λέγομεν, θλίψεως έπληροφο¬ 

ρήθη τήν υπό τού Υπουργείου τής Παιδείας περικοπήν τής εν τφ Πανε- 

πιστημίφ Αθηνών έδρας τού δημοσίου, ιδιωτικού βίου καί πολιτισμού τών 

Βυζαντινών. 
Οί άμελετήτιος προτείναντες τήν κατάργησιν ταύτην δεν έλαβον ύπ’ ό'ψιν 

ου μόνον τήν έπιστημονικήν, αλλά καί τήν εθνικήν σημασίαν μιας τοιαύτης 

έδρας έν Έλλάδι, δπου οφείλουν κατ’ εξοχήν νά καλλιεργούνται αί Βυζαντινοί 

σπουδαί, καθ’ δν χρόνον άλλα κράτη, ούχί αμέσως μέ τό Βυζάντιον συνδεό¬ 

μενα, σπεύδουν νά ιδρύσουν Βυζαντινός έδρας είς τά Πανεπιστήμιά των. 

’Άς έλπίσωμεν δτι ή προκληθεΐσα έκ τής περικοπής αυτής άγανάκτησις τού 

Ελληνικού κοινού θά πείση τούς ιθύνοντας νά επανορθώσουν τήν άτυχεστά- 

την άπόφασιν. 
Τήν αλληλεγγύην της προς τούς δυστυχείς σεισμοπλήκτους τών Ίονίων 

νήσοον δεικνύουσα ή ήμετέρα Εταιρεία προφρόνως άπέστειλε τόμους τήςΈπε* 

τηρίδος της είς τήν υπέρ αυτών δργανωθείσαν αγοράν βιβλίων. 

Κατά τό διαρρεύσαν έτος ό Χάρων σημαντικώς ήραάοσε τάς τάξεις τών 

εταίρων ήμών, εκλεκτούς έξ αυτών άπαγαγών εις τήν αιωνιότητα. Έν πρώ- 

τοις άπεσπάσθη τής συγγένειας ήμών ό τακτικός καθηγητής τής Ελληνικής 

φιλολογίας έν τφ ΙΙανεπιστημίφ Αθηνών Αντώνιος Χατζής. Ό αείμνηστος 

έπί μίαν πεντηκονταετίαν άόκνως υπηρέτησε τά Ελληνικά γράμματα καί ώς 

διδάσκαλος από τής έδρας τού Αρσάκειου καί από τής πανεπιστημιακής 

έδρας, προς δέ ώς συντάκτης τού ιστορικού λεξικού τής Ελληνικής γλώσσης 

καί ώς συγγραφεύς φιλολογικών έργων, τά όποια συνέβαλον εις προαγωγήν 

τής έρεύνης τού αρχαίου Ελληνικού κόσμου. Άξιολογωτάτη είναι ή περί 

Πτολεμαίου Χέννου παλαιοτέρα μελέτη αυτού ώς καί αΐ μετέπειτα έρευναί 

του περί έπους, περί τού αρχαίου Ελληνικού δράματος, καί περί τής ποιη¬ 

τικής τού Άριστοτέλους. Ιδιαιτέρως ηύδοκίμει ό αείμνηστος είς ζητήματα 

τοπωνυμικά, τά όποια ήρεύνα καί έλυε μετά σπανίας οξυνοίας. Ουδέ περιω- 
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ρίζετο δ Χατζής μόνον εις τοΰ αρχαίου κόσμου την ερευνάν. Έχων ύπ’ όψιν 

δτι ενιαίος και αδιάσπαστος είναι ό Ελληνικός βίος, ήσχολειτο καί 

μέ θέματα της Βυζαντινής περιόδου άξιολόγους δημοσιεύσας παρατη¬ 

ρήσεις περί τοΰ εθνικού ημών έπους" άλλα καί ή νεωτέρα Ελλάς τον 

ένδιέφερεν, όπως δεικνύει ή περί τής οικογένειας των Ραούλ - Ράλ-Ράλ- 

ληδων μελέτη του καί ή περί τών Αθηναϊκών οικογενειακών επιθέτων 
εργασία του. 

Ό 5Αντώνιος Χατζής ως άνθρωπος υπήρξε σεμνός, ώς ερευνητής αθό¬ 

ρυβος, θερμός δέ πατριώτης μετά πάθους ύποστηρίζων τάς γλωσσικάς αΰτοΰ 

πεποιθήσεις καί σθεναρώς τών εθνικών άντεχόμενος παραδόσεων. Διά τοΰ 

θανάτου του έδημιουργήθη όντως σημαντικόν κενόν εις τάς οΰχί πυκνάς, 

δυστυχώς, τάξεις τών παρ’ ήμιν περί την άρχαίαν Ελληνικήν φιλολογίαν 

ασχολούμενων. 

Μετά τον Χατζήν, εθρηνήσαμεν την απώλειαν ετέρου προσφιλοΰς μέλους, 

τοΰ Μιχαήλ Μιχαηλίδου Νουάρου, άνδρός, όστις οΰχί μόνον ώς καθηγητής εν 

Κΰπρφ, Κωνσταντινουπόλει καί Άθήναις πολυτίμους εις τήν σπουδάζουσαν 

νεολαίαν παρέσχεν υπηρεσίας, αλλά καί τήν επιστήμην εΰδοκίμως εθεράπευ- 

σεν ασχοληθείς ίδίςι μέ ίστορικάς, γλωσσικάς καί λαογραφικάς ερευνάς άνα- 

φερομένας εις τήν Ιδιαιτέραν του πατρίδα Κάρπαθον, αλλά καί τήν Δωδεκά¬ 

νησον καθ’ όλου, υπέρ τών εθνικών αγώνων τής οποίας διά τής γραφίδος 

του ενεργόν έλαβε μέρος. Γνωσταί εις εΰρυτερον κύκλον, πλήν άλλων μικρο- 

τέρων, είναι αΐ εξής έργασίαι του α) ίστορίαι τής νήσου Καρπάθου β) δημο¬ 

τικά τραγούδια Καρπάθου γ) λαογραφικά σΰμμικτα Καρπάθου δ) νομικά 

έθιμα Δωδεκανήσου ε) ΐστορίαι τής Δωδεκάνησου από τής μυθικής εποχής 

μέχρι τής Ίταλοκρατίας ς·) γλωσσικά καί λαογραφικά Κάσου, εν συνεργασίςι 

δέ μετά τοΰ γυμνασιάρχου Τρυφωνος Εΰαγγελίδου ζ) ίστορίαι τής νήσου 

Κάσου από τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών καθ’ ημάς. 

Εις πάσας τάς εργασίας ταύτας διακρίνει τις τον θερμόν πατριώτην καί 

τον σοβαρόν καί εΰσυνείδητον ερευνητήν, όστις προήγαγε διά τών ερευνών 

του τον κλάδον τής επιστήμης εις ον άφιεροόθη. 

Οΰδ’ υπήρξε μικροτέρα ή λύπη ημών επί τή απώλεια παλαιών καί πο¬ 

λυτίμων συνεργατών μας, οΐτινες έβοήθησαν τάς προσπάθειας τής Εταιρείας, 

έννοΰμεν τον καθηγητήν τοΰ Πολυτεχνείου Ίωάννην Δοανίδην, λόγιον άν- 

δρα, εΰδόκιμον διδάσκαλον καί επιστήμονα μέ ιδιαιτέραν συμπάθειαν παρα- 

κολουθοΰντα καί ΰποβοηθοΰντα, λόγφ καί έργιρ, τήν δράσιν τής Εταιρείας, 

τον καθηγητήν τής σχολής καλών τεχνών Δημήτριον Τσιπούραν, τους Ίωάν¬ 

νην Άθηνογένην καί Δ. Μουστάκαν ζηλωτάς τοΰ έργου ημών καί τήν επί 

μακρά έτη μετ’ ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος παρακολουθοΰσαν καί ένισχύουσαν 

τάς προς διαφώτισιν τοΰ κοινοΰ προσπάθειας μας Καλλιόπην Μελισσηνοΰ. 

”Ας είναι αίωνία ή μνήμη τών άπελθόντων εταίρων ήμών. 
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Κατά τήν περυσινήν γενικήν τών εταίρων συνέλευσιν άπεφασίσθη, ΐνα 

ό ΚΓ' τόμος τής Έπετηρίδος ημών έκδοθή εις τιμήν τοΰ γενικοΰ γραμμα- 

τέως τής Εταιρείας κυρίου Φαίδωνος Κουκουλέ. Εις τον τόμον αυτόν έσπευ- 

σαν ν’ άποστείλουν μελετάς οΰ μόνον ήμέτεροι, άλλα καί ξένοι επιστήμονες, 

αποτέλεσμα δέ ύπήρξεν ή εις όγκον αΰξησις αΰτοΰ, ένεκα τής οποίας δέν δυ- 

νάμεθα σήμερον, ώς έπεθυμοΰμεν, νά τον παρουσιάσωμεν εκδεδομένον. Δη- 

λοΰμεν ότι ή τΰπωσις έχει προχωρήσει μέχρι τοΰ 30οΰ τυπογραφικού φύλλου 

καί ότι έλπίζομεν οΰχί μετά πολΰ νά τον έχωμεν εις τήν διάθεσιν τών 

εταίρων. 
'Ως γνωστόν, ό έτερος τών σκοπών τής Εταιρείας επιδιώκεται δι επι¬ 

στημονικών διαλέξεων μέ θέματα βυζαντινά. Τούτον έκπληροΰσα ή Εται¬ 

ρεία, εδωκεν έν τή εΰμενώς παραχωρηθείση αιθούση τής Εταιρείας 

τών Φίλων τοΰ Λαοΰ — ήν θερμώς διά τοΰτο εΰχαριστοΰμεν — τάς εξής 

διαλέξεις. 
Ιον) υπό τοΰ κυρίου Βασιλείου Λαοΰρδα, περί τών Βυζαντι¬ 

νών σπουδών έν Αμερική καί είτα περί τοΰ πατριάρχου Φωτίου και τής 

εποχής του 2ον) υπό τής κυρίας Αθήνας Γ α ρ σ ο ΰ λ η περί Βυζαντι¬ 

νών μοναστηρίων τής Κύπρου 3ον) υπό τοΰ κ. Ν.Τ ω μαδάκη περί Γεωρ¬ 

γίου τοΰ Σχολαρίου καί τών πολιτικών αΰτοΰ αντιλήψεων 4ον) υπο τοΰ κ. 

Σάββα Παπαδοποΰλου περί Τριβωνιανοΰ, δον) υπό τοΰ κ. Π α- 

ναγιώτου Τρεμπέλα περί τής σημασίας καί έννοιας τής έν τή λει¬ 

τουργία αναφοράς 6ον) υπό τοΰ χ. Κωνσταντίνου Μ π ο ν η περί 

τοΰ Σωφρονίου Ιεροσολύμων (634/8) ώς θεολόγου, εγκωμιαστοΰ καί ΰμνο- 

γράφου 7ον) υπό τοΰ κ. Δ η μητριού Οίκονομίδου περί Μιχαήλ 

τοΰ Γενναίου καί τών δημοτικών περί αΰτοΰ φσματων, ελληνικών και βουλ¬ 

γαρικών καί 8ον) υπό τοΰ κ. Δημητρίου Κωτσακη περί τής αστρο¬ 

νομίας καί αστρολογίας κατά τούς βυζαντινούς χρόνους. 

'Ως γνωστόν, κατ’ έτος τελοΰμεν μνημόσυνον έπί τή άλώσει υπέρ 

Κωνσταντίνου τοΰ Παλαιολόγου καί τών μετ’ αΰτοΰ συναγωνισαμένων 

καί πεσόντων έν τινι τών παρά τάς Αθήνας μονών. Τό μνημόσυνον 

τοΰτο έτελέσθη κατά τό παρελθόν έτος έν τή ιερά Μονή Πεντέλης, τον 

προσήκοντα λόγον εΐπόντος τοΰ εταίρου κυρίου Σάββα Παπαδοποΰλου. 

Έπί τή εΰκαιρί<? αΰτή ό γενικός γραμματεύς τής Εταιρείας κ. Φαίδων 

Κουκούλες ώμίλησε προς τούς μετασχόντας τοΰ μνημοσύνου εταίρους περί 

τής ιστορίας τής μονής. 
Έπί πολλά έτη, δυνάμει τοΰ νόμου 2447, ή Εταιρεία ήμών έλάμβανε 

παρά τόΰ Υπουργείου τής Παιδείας έτησίως δύο εκατομμύρια δραχμών, τά 

όποια έκάλυπτον τάς δαπάνας ενός καί ήμίσεος τυπογραφικού φύλλου τής 

Έπετηρίδος μας, καί τήν γλίσχρον όμως αΰτήν έπιχορήγησιν περιέκοψε 

δυστυχώς, τό Γενικόν λογιστήριον, οικονομίας χάριν! 
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Ίό Δ. Συμβούλιον, εν τη προσπαθείς του νά έξασφαλίση πόρους εις την 

Εταιρείαν, κατέβαλε συντόνους προς διαφόρους κατευθύνσεις προσπάθειας, 

ευχαρίστως δ5 άναγγέλομεν οτι οΰχί μόνον ή Πάγκειος Επιτροπή διά του 

Προέδρου της κυρίου Φιλίππου Δραγούμη εΰηρεστήθη ν’ αύξηση την προς 

την Εταιρείαν επιχορήγησίν της, άλλα και τό Ύπουργεΐον τής Παιδείας νά 

προσφέρη τό ποσόν των τριών εκατομμυρίων. Πρός τε την Πάγκειον Επι¬ 

τροπήν καί πρός άμφότερα τά Υπουργεία θερμαί καί κατά τήν επίσημον 
ταΰτην στιγμήν εκφράζονται εύχαριστίαι. 

Επιθυμούν δέ τό Δ. Συμβούλιον νά εξασφάλιση μονίμους πόρους υπέρ 

τής Εταιρείας, προέβη εις ένεργείας, ϊνα ένισχυθή τό ταμεΐον ήμών διά τής 

συμμετοχής του εις τά έκ τού εθνικού λαχείου κέρδη, ας ευχηθώ μεν δ3 αί 

ένέργειαί του αΰται νά στεφθώσιν υπό επιτυχίας. 

Τό διά τού θανάτου των εταίριον δημιουργηθέν κενόν συνεπληρώθη δΓ 

εγγραφή; κατά τό διαρρεύσαν έτος δέκα καί επτά τακτικών μελών, τεσσάρων 
δ5 άντεπιστελλόντων. 

Κατά τό παρελθόν έτος συνεχίσθη ή ανταλλαγή τής Έπετηρίδος ήμών 

μέ διάφορα ειδικά ξένα περιοδικά, εις α προσετέθη καί τό έκδιδόμενον υπό 

τού Σερβικού "Ινστιτούτου Βυζαντινών Σπουδών. 

Ή βιβλιοθήκη Μυστακίδου, ώς συνήθως, έχρησιμοποιήθη καί κατά τό 

παρελθόν έτος ύπο πολλών αναγνωστών, ϊδίςι υπό τών ενδιαφερομένων διά 

βιβλία σχετικά μέ τήν Μικράν Ασίαν. Αρκετοί επίσης έχρησιμοποίησαν καί 
τά υπό τού μακαρίτου καταληφθέντα χειρόγραφα. 

Ο ταμίας ήμών κύριος Γεώργιος Μανσόλας θ’ ανακοίνωση ύμΐν τον 

ισολογισμόν τού παρελθόντος έτους καί τον προϋπολογισμόν τού τρέχοντος, 

ή δέ εξελεγκτική επιτροπή τήν έκθεσίν της, καθ’ ήν πάντα τά βιβλία καί 

δικαιολογητικά εύρέθησαν εν απολύτου τάξει, χάρις εις τήν ακρίβειαν καί τον 
ζήλον τού έκ τών εταίρων ήμών κυρίου Θεοδώρου Γαλάνη. 

Εις τον οικονομικόν τομέα ή κατάστασις τής Εταιρείας ήμών ύπήρξεν 
ευχάριστος κατά τό διαρρεύσαν έτος 1953. 

Ή ταμειακή κίνησις έξειλίχθη ίκανοποιητικώς. Ούτως αΐ γενικαί εισπρά¬ 

ξεις συνεποσωθησαν εις 50.680.000, τό δέ σύνολον τών πληρωμών άνήλθεν 
εις δραχμάς 50.120.000. 

Τά έσοδα τής Εταιρείας ήμών έκ συνδρομών μελών, δωρεών, πωλήσεων 

τόμοον τής Έπετηρίδος κλπ. άνήλθον εις 37.471.750 δραχ., τά δέ έξοδα εν 

γένει εις δραχμάς 8.326.920. Ή σημειουμένη διαφορά θά μάς έπιτρέψη νά 
εξακολουθήσω μεν τήν έκδοσιν τής Έπετηρίδος μας. 

Τά κατά τήν 31ην Δεκεμβρίου ρευστά διαθέσιμα εις τό Ταμεΐον καί 

τήν Εθνικήν Τράπεζαν Ελλάδος καί "Αθηνών ήσαν δραχμαί 11.560.000. 

Ό δημοσιευθησόμενος ισολογισμός τής χρήσεως τού 1953 θά παράσχη 
σαφή τήν εικόνα τής καταστάσεως τής ήμετέρας Εταιρείας. 
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Αυτά, φίλοι εταίροι, είναι τά ύπό τού Δ. Συμβουλίου τής ήμετερας 

Εταιρείας πεπραγμένα τού 1953. Ύπό τάς παρούσας περιστάσεις έπραξε 

τούτο δ,τι ηδυνήθη, ϊνα άνταποκριθή εΐς τό άνατεθέν αύτφ έργον, υπισχνει- 

ται δΓ δτι θά έντείνη καί έν τφ μέλλοντι τάς προσπάθειας του, προς πληρη 

έπιτυχίαν τού σκοπού, δν προεθετο η Εταιρεία. 
1Λ ΤΤ , 5 Ό Γραμμαιεΰς 
Ο Πρόεδρός ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

Π. ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ Φ· 



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝ- 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑ- 

I 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ 

Ταμεΐον 

Μετρητά υπόλοιπον κατά τήν 31/12/1953 560.000 

Εθνική Τραπεζα Ελλάδος & ’ΑΘηνέδν 

Λ/σμός καταθέσεων εις δψιν. II ^00 030 

Παλαιόν υπόλοιπον Ικμηδενισθέν (Δρχ. 187.553) .... 1 

Χρεώγραφα 

Τά φυλασσόμενα παρά τη Εθνική Τραπέξη τής Ελλά¬ 

δος (συμβατική άξια). 25 

"Επετηρίδες 

Αξία διαθεσίμων Σωμάτων Επετηρίδων κλπ. Εταιρείας 
Βυζαντινών Σπουδών. 116.500.000 

Λευκώματα 

Αξία Λευκωμάτων τής Εταιρείας . . . (συμβατική αξία) 50.000 

Σήματα 

Αξία διαθεσίμων Σημάτων τής Εταιρείας 
(κονκάρδες). > , 350 

"Έπιπλα Γραφείου. » * ^ 000 

Βιβλιοθήκη 

Διάφορα Συγγράμματα. , » 50.000 

'Υλικά διάφορα 

Τσιγκογραφήματα (οΙίαΜβ), πλάκες κλπ. » » 10.000 10.000 

128.275.376 

ΕΞΟΔΑ (Δούναι) ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ 

Γενικά έξοδα Διαχειρίσεως. I § 326 990 

Μεταφερόμενα προς έπαύξησιν τοϋ Κεφαλαίου.| 30.000.000 

Υπόλοιπον Λ/σμοϋ Κέρδη καί Ζημίαι άφιέμενον εις Νέον I 8.275.376 

46.602.296 

Ο επί τοϋ Λογιστικού 
Θ. Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ 



ΤΑ ΥΠΟ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ 1954 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

Φίλοι εταίροι, 

Κατά τό προ διετίας εν Θεσσαλονίκη συνελθόν ένατον διεθνές Βυζαντι- 

νολογικόν συνέδριον εϊχεν άποφασισθή τό επόμενον δέκατον νά συγκληθή εν 

Κωνσταντινουπόλει. Ευχαρίστως άγχέλλομεν ύμΐν ότι όντως τούτο θά συγ- 

κληθη εις την βασιλεύουσαν από της 15 - 21 του προσεχούς Σεπτεμβρίου. 

Εις αυτό Ιπισήμως προσεκλήθη και ή ήμετέρα Εταιρεία, ήτις, εύχαριστή- 

σασα διά την πρόσκλησιν, εδηλωσεν δτι εν καιρφ θ’ άνακοινώση τίνες θά 
τήν άντιπροσωπεΰσωσιν εις αυτό. 

Ή ήμετέρα Εταιρεία, λαβοΰσα αφορμήν εκ τής εν τή Φιλοσοφική 

Σχολή του Πανεπιστημίου “Αθηνών περικοπής τής έδρας του δημοσίου και 

ιδιωτικού βίου και πολιτισμού των Βυζαντινών, έδρας οί σκοποί τής οποίας 

συμπίπτουσι μέ τούς τής Εταιρείας ημών, άπηύθυνε προς τό επί των Θρη¬ 

σκευμάτων καί τής Εθνικής Παιδείας Ύπουργεΐον έντονον διαμαρτυρίαν 

διά τήν τοιαΰτην περικοπήν τονίζουσα τήν επιστημονικήν αλλά καί εθνικήν 

σημασίαν τής έδρας αυτής καί συνιστώσα νά διορθωθή τό άτοπον. 

Είναι, λέγεται εν τή διαμαρτυρία, άπαράδεκτον κράτη έλαχίστην έχοντα 

σχέσιν μέ τό Βυζάντιον νά ίδρΰωσιν εις τά Πανεπιστήμιά των Βυζαντινός 

έδρας, εις τήν σημερινήν δ’ Ελλάδα τήν άμεσον διάδοχον καί κληρονόμον 

τού Βυζαντινού κόσμου νά καταργώνται αί εδραι αί προοριζόμεναι διά τήν 

μελέτην μιας των σπουδαιότερων περιόδων τής ιστορίας ημών. "Ας έλπίσω- 

μεν δτι τό γενόμενον θά διορθωθή. 

Εις τών κυρίων σκοπών τής ήμετέρας Εταιρείας είναι, ώς γνωστόν, ή 

προαγωγή τών Βυζαντινών σπουδών, ήν επιδιώκει καί διά τής έκδόσεως τής 

Έπετηρίδος της. Τον σκοπόν τούτον έκπληρούσα, εδημοσίευσε κατά τό 1954, 

παρά τάς οικονομικός δυσχερείας, τον ΚΔ' τόμον τής Έπετηρίδος της έν ω 

δημοσιεύονται αξιόλογοι μελέται. 

Τό Δ. Συμβούλιον λαβόν γνώσιν δτι ό εν Νί]ηΐ6§:6η τής Όλλανδίας 

ψιλέλλην καθηγητής Κ. Τ άο \Υ3.οΐ6 διωργάνωσεν εις τήν πόλιν αυτήν σει¬ 

ράν διαλέξεων επί τή πεντακοσιετηρίδι από τής άλώσεως τής Κωνσταντινου¬ 

πόλεως, άπηύθυνε προς αυτόν θερμότατον ευχαριστήριον διά τήν προσπά- 

θειάν του αυτήν, ώς καί διά τό καθ’δλου υπέρ τής Ελλάδος ενδιαφέρον του. 

Συνεχίσθη καί κατά τό παρελθόν έτος ή ανταλλαγή τής ήμετέρας Έπε- 
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τηρίδος μέ ξένα επιστημονικά περιοδικά, εις α προσετέθη καί τό έκανα- 

λαβόν τήν διακοπεΐσαν έκδοσίν του περιοδικόν τού εν Ρώμη Γερμανικού 

Αρχαιολογικού Ινστιτούτου. 

Τής Μυστακιδείου βιβλιοθήκης κατά τό 1954, ώς καί κατά τά προη¬ 

γούμενα έτη έκαμον χρήσιν διάφοροι επιστήμονες μελετήσαντες τά τε έντυπα 

σπάνια βιβλία αυτής ώς καί τά καταλειφθέντα χειρόγραφα τού αειμνήστου 

δωρητού αυτής. 

Έπλ.ηρώσαμεν, δυστυχώς, καί εφέτος τον φόρον μας εις τον Χάρωνα διά 

τής απώλειας προσφιλεστάτων εταίρων. Ούτως άπεδήμησε προς Κύριον ο επί 

μακρά έτη σύμβουλος τής Εταιρείας ημών “Αντώνιος Μπενάκης άνήρ δστις 

ιδιαιτέρως ένδιεφέρθη διά τήν τέχνην καί τάς σχετικάς μέ τήν ήμετέραν 

Εταιρείαν σπουδάς, εις ήν πολυτίμους προσέφερεν υπηρεσίας λόγιο καί έργιο. 

Μετ’ αυτόν έθρηνήσαμεν διά τον θάνατον ετέρου προσφιλούς ημών 

μέλους τού Βύρωνος Κωνσταντάρα ενθουσιώδους έραστοΰ τού Βυζαντινού 

κόσμου καί ποικιλοτρόπως ύποστηρίξαντος τούς σκοπούς τής ήμετέρας Εται¬ 

ρείας. Ούδ’ υπήρξε μικροτέρα ή λύπη ημών επί τφ θανάτιρ παλαιού εταίρου, 

τού Σταύρου Κουνούπη, δστις έν τφ κύκλφ τής δράσεώς του εφάνη λίαν 

χρήσιμος εις τήν Εταιρείαν. "Ας είναι αϊωνία ή μνήμη τών άπελθόντων 

εταίρων ημών τών οποίων ή άνάμνησις θά μάς μείνη αλησμόνητος. 

Ή κοινωνία έκδηλούσα τήν έκτίμησιν καί τό ενδιαφέρον της υπέρ τής 

ήμετέρας Εταιρείας ηύξησε κατά τό παρελθόν έτος τον αριθμόν τών μέν 

τακτικών εταίρων κατά δώδεκα κατά δύο δέ τον τών άντεπιστελλόντων. 

'Ως γνωστόν, ή Εταιρεία ήμών τελεί ετησίως κατά τήν 29ην Μαίου 

εθνικόν μνημόσυνου επί τή άλώσει τής Κωνσταντινουπόλεως εις αίωνίαν 

μνήμην Κωνσταντίνου τού Παλαιολόγου καί τών μετ’ αυτού συναγωνισαμέ- 

νων καί πεσόντων. Τό μνημόσυνου τούτο, έπιβλητικώτατον, ετελέσθη έν τή 

Ιερφ μ°ν,Ώ τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου εις τό Δαφνίν, παραστάντων έν 

κατανύξει τών μελών τής Εταιρείας. 

Ό έτερος τώ>ν σκοπών τής Εταιρείας ήμών, ή έκλαΐκευσις δηλ. τών 

γνώσεων τών άναγομένων εις τό Βυζάντιον έπεδιώχθη κατά τό 1954 διά τε 

δια?ιέξεων καί εκδρομών. 

Αί διαλέξεις έγένοντο έν τφ προφρόνως παραχωρηθείση αιθούση τής 

Εταιρείας τών Φίλων τού Λαού εις τό Δ. Συμβούλιον τής οποίας καί από 

τού χώρου τούτου θερμοτάτας έκφράζομεν ευχαριστίας. 

Ώμίλησαν οί εξής ρήτορες μέ τά κάτωθι θέματα. 

1) α') ό κ. Φαίδων Κουκούλες περί τόίν αϊχμαλόίτων κατά τούς 

Βυζαντινούς χρόνους, 

β') περί τού βίου μιας Βυζαντινής, 

2) όκ. Νικόλαος Τωμαδάκης περί τών Βυζαντινών ιστορικών καί 

τής αρχαίας παραδόσεως τής ιστοριογραφίας, 
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3) ό κ. Γ ε ιό ρ γ ι ο ς Ζώρας περί απόπειρας του Πάπα Πίου τοΰ Β' προς 

συνδιαλαγήν μετά Μωάμεθ τοΰ δ', 

4) ό χ. Σάββας Παπαδόπουλ ο ς περί της δυνάμεως τοΰ Βυζαντίου 

επί των αλλοθρήσκων καί περί δυο παραλλήλων νομοδιδασκάλων, 

5) όκ. Γεώργιος Μ ένας περί τοΰ θρησκευτικοΰ δράματος των Βυζαν¬ 

τινών καί τοΰ έργου Θυσία τοΰ Αβραάμ καί 

6) όκ. Βασίλειος Σιμωνίδης περί τοΰ τρόπου της διδασκαλίας τής 

Βυζαντινής ιστορίας εν Τουρκίφ. 

Έκδρομαί κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα έγένοντο δυο, μία εις την 

ίεράν μονήν Δαφνιού, περί τής ιστορίας καί τέχνης τής οποίας ώμίλησεν ό 

κ. Φαίδων Κουκούλες καί ετέρα εις Ελευσίνα ένθα είπε τά δέοντα ό έκ των 

εταίρων καθηγητής τής Αρχαιολογίας κ. Σπΰρος Μαρινάτος. 

“Εν των κυρίων μελημάτων τοΰ Δ. Συμβουλίου κατά τό 1954 ύπήρξεν 

ή έξευρεσις πόρων, άνευ των οποίων, ως εννοείτε, οΰδεμία προσπάθεια δυνα¬ 

τά ι νά ευδοκίμηση. Άπετάθη λοιπόν δπου ήτο δυνατόν νά επιτυχή οικονο¬ 

μικήν ένίσχυσιν καί ευχαρίστως άναγγέλλομεν ύμίν δτι αΐ ένέργειαί του κατέ¬ 

ληξαν εις ευχάριστα αποτελέσματα, άφ5 ου οΰχί μόνον ή Πάγκειος Επιτροπή, 

ένεργείαις τοΰ αντιπροέδρου ημών κ. Φιλίππου Δραγοΰμη συνέχισε την ετη- 

σίαν προς τήν Εταιρείαν συμβολήν της, αλλά καί τά 1 Υπουργεία Θρησκευ¬ 

μάτων καί Εθνικής Παιδείας καί Προεδρίας τής Κυβερνήσεως σχετικήν 

παρέσχον έπιχορήγησιν, έχομεν δέ λόγους νά πιστεΰωμεν οτι καί τό επί των 

Οικονομικών Ύπουργείον θά εΰαρεστηθή νά έλθη επίκουρον εκ τών εισπρά¬ 

ξεων τοΰ έθνικοΰ λαχείου. Ε’ις τά ανωτέρω Ιδρύματα καί Υπουργεία εκφρά¬ 

ζονται αΐ μετ’ ευγνωμοσύνης εΰχαριστίαι τής Εταιρείας. 

Ή Εξελεγκτική Επιτροπή θ’άναγνώση ΰμΐν τήν έκθεσίν της εξ ής 

φαίνεται οτι, χάρις εις τάς φροντίδας καί τήν τάξιν τοΰ εταίρου κ. Θεοδώρου 

Γαλανή, διεπιστώθη ή ακριβής τήρησις τών λογιστικών βιβλίων, ή πιστή 

έγγραφή τών εισπράξεων καί πληρωμών καθώς καί τό έγκυρον τών σχετι¬ 

κών δικαιολογητικών δι5 ό?ιόκληρον τήν διαχείρησιν τοΰ 1954. 

Ό κ. Ταμίας θέλει ανακοινώσει ύμίν τον ισολογισμόν τοΰ 1954 ώς καί 

τον προϋπολογισμόν τοΰ 1955. 'Ως εκ τοΰ ΐσολογισμοΰ θά φανή, ή οικονο¬ 

μική κατάστασις τής Εταιρείας ημών κατά τό διαρρεΰσαν έτος 1954 ΰπήρξεν 

αρκετά ευχάριστος. Οΰτω τό σΰνολον τών εισπράξεων συνεποσώθη εις δρα- 

χμάς νέας 98.003, αί δέ πληρωμαί έφθασαν εις δραχμάς νέας 90.603. 

Τά έσοδα έκ συνδρομών μελών, δωρεών, πωλήσεων τόμων Έπετηρίδος 

κλπ. άνήλθον εις δραχμάς 60.711, τά δέ γενικά έξοδα διαχειρίσεως εις 

δραχμάς 5.382. 

Ή σημειωθεΐσα διαφορά μάς έπέτρεψε νά έξακολουθήσωμεν τήν έκδο- 

σιν τής Έπετηρίδος μας. 

Τά κατά τήν 31ην Δεκεμβρίου 1954 ρευστά διαθέσιμα εις τό ταμεϊον 
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καί είς καταθέσεις μας παρά τή Εθνική Τραπέζη τής Ελλάδος καί Αθη¬ 

νών ήσαν 8.489. 
Είς άλλας σελίδας τοΰ παρόντος τόμου δημοσιεύεται ό ισολογισμός ^τής 

χρήσεως τοΰ 1954 ένθα παρέχεται σαφής ή είκών τής καταστάσεως τής ήμε- 

τέρας Εταιρείας. . , , „ . ν β ,, 
Αυτά, φίλοι εταίροι, έν συντομίφ, είναι τα υπο του. Δ. Συμβουλίου 

τής Εταιρείας κατά τό 1954 πεπραγμένα. Παραδίδον τοΰτο σήμερον , τήν 

αρχήν, πιστεύει δτι έπραξεν υπέρ τής φίλης Εταιρείας δ,τι καί αί περιστάσεις 

επέτρεψαν, εύχεται δ’ ΐνα τό μέλλον νά το διαδεχθή π λείο να επιτυχή. 

■λ:*».. ·0»νΤ„·,ϊ· 



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝ- 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑ- 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΝΕΑΙ ΔΡΧ. 

Ταμεΐον 

Μετρητά υπόλοιπον κατά την 31/12/1954. 7.400.— 

Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος 

Λ/σμός καταθέσεων εις όψιν. 

Παλαιόν υπόλοιπον έκμηδενισθέν (Λρχ. 187.553) .... 

1 
! 

ο
 

»-Η 

Χρεώγραφα 

Τά φυλασσόμενα παρά τη Εθνική Τραπέζη τής Ελλά¬ 

δος (συμβατική άξια). 25.— 

Επετηρίδες 

Αξία διαθεσίμων Σωμάτων Επετηρίδων κλπ. Εταιρείας 

Βυζαντινών Σπουδών. 175.000.- 

Λευκώματα 

Αξία Λευκωμάτων τής Εταιρείας . . . (συμβατική αξία) 50.- 

Σήματα 

Αξία διαθεσίμων Σημάτων τής Εταιρείας 

(κονκάρδες). * * 5.- 

"Έπιπλα Γραφείου. > * 5.- 

Βιβλιοθήκη 

Διάφορα Συγγράμματα. » » 50.— 

Υλικά διάφορα 

Τσιγκογραφήματα (οΐίοΐιέδ), πλάκες κλπ. » > 10.— 

183.635.- 

ΕΞΟΔΑ (Δούναι) ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ 

Γενικά έξοδα Διαχειρίοεως. 5.382.— 

Μεταφερόμενα πρός έπαυξησιν τοΰ Κεφαλαίου. 60.000.— 

Υπόλοιπον Λ/σμοϋ Κέρδη καί Ζημίαι άφιέμενον είς Νέον 3.635.— 

69.017.— 

ΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΡΙΟΥ 1954 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1954 

* Αθήναν χή 26 Φεβρουάριου 1955 

*0 Ταμίας 'Ο επί τοΰ Λογιστικού 

Γ. ΜΑΝΣΟΛΑΣ Θ· Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ 



ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΙΔΡΥΤΑΙ 

ΑΜΠΟΤ Ε. 

ΒΟΛΙΔΗΣ Θ. 

ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ I. χ 
ΔΑΡΑΛΕΞΗΣ X. χ 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Π. χ 
ΖΕΡΒΟΣ I. γ 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 
ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΥΦΗ ΐ 
ΘΕΟΔΟΡΟΠΟ ΥΑΛΟΣ ΣΠ. 

ΙΩΛΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ. χ 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΣ Ν. 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΟΥΛΛΟΣ Π. Δ. χ 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΥ ΤΟΥΛΑ 

ΜΕΓΑΛΟΙ 

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Τ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ χ 
Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΕΛΤΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ι¬ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΔΑΜΠΙΚΗ ΣΟΦΙΑ 
ΛΑΜΠΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τ 
ΟΙΚΙΑΔΗΣ ΜΙΧ. -γ 

ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ χ 
ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ χ 

ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΐ 
ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ Φ. 
ΛΑΜΠΙΚΗΣ Β. τ 
ΛΟΥΚΙΔΗΣ Γ. 
ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΛΟΣ Π. 
ΞΕΝΟΠΟ ΥΑΛΟΣ ΓΡ. Τ¬ 

Ι- Ο ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΣ χ 
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΛΟΣ Κ. χ 
ΣΑΡΟΓΛΟΥΣ Π. + 

ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Β. 
ΣΚΟΥΤΑΡΗ ΝΕΛΛΗ χ 
ΤΙΠΑΛΔΟΣ Γ. ΐ 
ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΑΟΣ Γ. τ 

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΠΑΓΚΕΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΡΛΚΤΙΒΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΐ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ 

ΧΩΡΕΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ χ 

Γ? 

» 

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Πρόεδρος 
Τ Ο ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΣ + 

“Αντιπρόεδροι 
I. Μ. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ Τ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΑΟΣ ΐ 

Σ ύ μ β 

1Ω. ΖΕΡΒΟΣ γ 

ΣΙ1ΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΛΟΣ 

ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛ1ΓΑ | 

ΝΙΚ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΙΙΟΥΑΛΟΣ 

ΠΑΝ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΛΟΣ ΐ 

Γεν. Γραμματέας 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

Ταμίας 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΙΠΑΛΔΟΣ '(' 

υ λ ο ι 

ΑΡΙΣΤ. ΚΟΥΖΗΣ 

Ί* ΑΡΧ. ΧΡ. ΓΙΑΠΑΔΟΠΟΥΑΛΟΣ | 

Κ. Ν. ΡΑΔΟΣ ΐ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

ΤΟ ΝΥΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

Πρόεδρος 

ΠΑΝ. ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ 

Γεν. Γραμματεύς 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 

ΤΟ ΑΘΗΝΗΣΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ 
ΑΚΙΛΟΓΛΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΑΜΠΟΤ ΕΥΓΕΝΙΑ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ι- 
ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Γ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΐ 
ΚΟΡΚΟΔΕΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΦΑΙΔΩΝ 
ΚΤΕΝΑ ΟΛΓΑ τ 

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ γ 
ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ 
ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ 

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Τ ΑΡΧ. ΛΙΑΝΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ γ 
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΐ 
ΜΙΠΕΕΚ \νΐΕΠΙΑΜ τ 
ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
ΠΟΥΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ γ 
ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ γ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΡΙΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΧΩΡΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Τ Ο ΚΙΤΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ χ 
ΚΥΤΙΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΐ 
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΑΠΑΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

ΔΩΡΗΤΑΙ 

Αντιπρόεδροι Ταμίας 

ΔΡΛΓΟΥΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Γ. ΜΑΝΣΟΛΑΣ 

ΑΡΙΣΤ. ΚΟΥΖΗΣ 

ΖΩΡΑΣ Γ. 

ΜΕΓΑΣ Γ. 

ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤ. Γ 

ΟΡΛΑΝΔΟΣ ΑΝΑΣΤ. 

ΙΙΑΠΑΔΟΠΟΥΛΛΟΣ I 

ΠΕΡΔΙΚΑ ΝΙΚΗ 

ΣΑΡΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ 

ΤΑΡΣΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ 

ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν. 

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ. 



ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΙΜΑ 

1" Ο ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΐ 

ΐ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΐ 

ΑΕΒΕΚΤΟΝΙ ΑΕΒΟ ΐ 

ΑΝΑ8ΤΑ3ΙΕνΐΟ ΒΚΑΟ. 

ΒΑΝΕ301Τ Ν. 
ΒΕΝΕδΕνίό V. | 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛ. ΐ 

ΒΚΕΟΟΙΑ Εν. 

ΒΚ&ΗΙΕΚ Ε. | 

ΒΕΟυνΕΚΡΚΑΝΟ.ΌΕδΜΟΝΕί· 

Βυκγ ]. β. -Ι¬ 

βυκον κ. 

ΟΑΌΑΕΑΕΟΗ Ε Ρ. 

ΟΟΕΕΙΝΕΤ ΡΑϋΕ ΐ 

ϋΑΚΟό Ε. ΐ 

ϋΑλΥΚΙΝδ Κ. Μ. 

ϋΕΕΕΗΑΥΕ ΗΙΡΡΟΕ. 1* 

ϋΙΕΗΕ ΟΗΑΚΕΕ5 ΐ 

ϋΟΕΟΕΚ ΕΚ. 

ΕΒΕΚ30ΕΤ I. ΐ 

ΕΗΚΗΑΚϋ ΑΕΒΕΚΤ ΐ 

ΕΕΚΚΑΚΙ ΒΑΕΕΕ 5ΡΑΒΕ ΟΙ ΑΝ. ΐ 

ΟΕΚΕΑΝϋ Ε. ΐ 

οκΑοοικε ΗΕΝΚΙ 

ΟυίΕΕΑΝΌ ΚΟΒΟΕΡΗΕ 

ΙΕΚΡΗΑΝΙΟΝ ΟυίΕ. ΌΕ ΐ 

ΗΕΙ3ΕΝΒΕΚΟ Α. | 

ΗΕ33ΕΕΙΝΟ Β. γ 

ΙΟΚΟΑ Ν. Τ 

ΚϋΚΤΖ ΕΒ. 'Γ 

ΕΑϋΚΕΝΤ νίΤ. 

ΜΑΚ3ΗΑΕΕ Ε. Η. 

ΜΕΚΟΑΤΙ 3ΙΕVIΟ ΟΙϋβΕΡΡΕ 

ΜΕΚΤΕΝ ΕΚΙΟΗ 

ΜΙΕΕΕΚ ΛΥΙΕΕΙΑΜ ΐ 

ΜΙΕΕΕΤ Ο. | 

ΜΟΚΑνΟβΙΚ Ο. 

ΜϋΚΑΤΙ ΕΚ. ΐ 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Β. Α. ΐ 

ΝΟΑΙΕΕΕ8 ΡΙΕΚΚΕ ΌΕ 
ΡΑΕΜΙΕΚΙ ΑυΚ. | 

ΡΑνΟΕΙΝΙ ΡΑΟΕΟ ΐ 

ΡΕΚΝΟΤ Η. -}' 

+ Ο ΠΡΟΥΣΕΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΐ 

ΚΟΌΒ 8ΙΚ ΚΕΝΝΕΕΕ 

ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜ. ΐ 

30ΗΕϋΜΒΕΚΟΕΚ Ο. | 

Α.Μ. ΧΑΪΛΕ ΣΕΛΑΣΙΕ 

ΒΟΚΟΕΟν I. 1' 

δΤΚΖΥΟΟ\ΥδΚΙ 103. ΐ 

ΤΑΕΚΑΕΙ Ο. ΐ 
υ3ΡΕΝ3ΚΙΙ Ε. -}- 

ΚΕδυΜβ Όϋ νΟΣ,ϋΜΕ 

Ρ Ιι. Κ ο ηΐί ο ηΐέ 8, «ΟοηίτΐΙηιΙΐοη αη βΐιαρίΐνβ 8ίΐτ Ιβ8 υβίβιηβηία &«/- 

ζαηΐϊηβ», ρρ. 3 — 21· 

ϋαηδ ιιη άε ρΓεεέάεηίδ νοίιιηιεδ άε 1’ Έπετηρις (ίοηιε IV, ρρ. 

89-95) 1’3·Ηΐ6ΊΓ α Ηαίΐέ άεδ ςυεδίίοηδ ^εηεΓαΙεδ εοηεβΓηαηί: Ιεδ νείε- 

πιεηΐδ 6γζαηίίηδ. ΡαΓ I» ρΓβδεηΙε είαάε, ϋ εδδαίε, ά’αρΓθδ Ιεδ Γεηδεΐ- 

§·ηεπιεηΕδ Ιουπιίδ ραΓ Ιεδ Ιεχΐεδ εΐ ά’αρΓεδ Ρεχαιηεη (Ιεδ νέίεηιεηίδ 

ροριιΙαίΓεδ Γέ§ίοηαυχ ά*αα]οιΐΓά*1ιιιί1 άε ρΓέείδεΓ Ρεβρεεε άεδ νέΐεηιεηίδ 

δαΐναηΐδ : αναπετάριν, άνάχλιο, αύτουπίν, βερνίδιον, βαστάριν, κάμασον, 

κουρτσοβράκιον, λεβητωνάριον, μηλωτάριον, μαντίον, οΰσίον, σκλαβώνικον 

ε! σφικτουριον. II εχρίίςμιε αιΐδδί εε ςιιε Ιεδ Βγζαηΐίηδ εηίεηάαίεηΐ 

ραΓ 1ε πιοί ίμάτιον εί ςιιεί εδρέεε (Ιε Ιίδδΐι έΐ&ίεηΐ Ιεδ ναρΦήκια εΐ Ιεδ 

εξάπολα, Ιεδ δεκάπολα εΐ Ιεδ δωδεκάπολα. 

Β. ΒΙέρΙιαηίάίδ, «Ββ νοι/αρβ άβ Ιβαη Iένέφηβ άβ Βοιηβ», ρρ. 

22-36. 

Αιι δΐι]ε1: άιι νογα£ε α Οοηδίαηΐίπορίε (Ιε άεαπ ■ Ι«, ενεηαε 

άε Κοπιε, ίΐ γ α άεαχ ροδίΐίοηδ άίίίεΓεπΙεδ : Ια ρΓεπιίεΓε, Ια ρΐιΐδ 

αηείεηπε, αεεερίε δαπδ τέδεΓνε ΡααΗιεπΗείΐε άε Ιοιιίεδ Ιεδ δοιιτεεδ 

εοποεΓπατιί: εε νογα§ε ; Ια άειιχίεπιε Γε^ίΤε εοπιρίεΐεπιεπί; ΓέεπΙ άυ 

ρΓεΕΓε ΡΓοεορίοδ. Εα ρΓεδεπΙε έίιιάε ρΓοροδε απε δοΐιιΐίοη Γηογεηπε, 

εη ρΓέδεηΙαηΙ άεδ αΓ^υηιεηΙδ ςαΐ δοηΐ ίανοΓαΒΙεδ α Ι’εχΐδϋεηεε, άαηδ 

εείΐε δοιίΓεε τεΐεΐέε, άε εεΓίαίηδ έΐέπιεηΐδ ΙιίδΙοπςαεδ. 

Β. ΟηίΙΙα η ά, «ί,α άββϋηέβ άβ8 βηιρβτβητ8 άβ Βρζαηββ», ρρ. 37 ~ 66. 

Ε’αιιΙειίΓ, εχαπιίηαηΕ ά’αρΓέδ Ιεδ δοιίΓεεδ, Ια ίίη άεδ επιρεΓειίΓδ άε 

Βγζαϊΐεε, α^οαίίί α Ια εοπείιΐδίοη ^αε δυτ 88 επιρεΓειίΓδ τέ§;παηί;, άε 

323 α 1453 (^6 ΟοπδΙαπΙίπ I 1ε ΟΓαηά α ΟοηδΙαπίίη XI Ρα1έο1ο§;ιιε) 

37 επιρεΓειίΓδ δοηί πιοΗδ άε γπογϊ παίπτεΐΐε, 3 ά'αεείάεηΕ 5 ^ιιγ Ιε 

εΐιαπιρ άε ΒαΙαίΙΙε, 30 άε πιογΙ νίοΐεηΐε, άε άίνεΓδεδ πιαηίεΓεδ {5 παοΗδ 

άε πιαηίέΓε Ηα^ίςπε άίνεΓδε, ι ραΓ πιυίίΐαίΐοη, ι ραΓ έΐοαίίεπιεηί:, 2 
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Ρεγ έίΓΕηβΙεηιεηί, 2 άαηδ Ιεδ ίοΓίαΓεδ, 3 ΕδδΕδδίηέδ, 4 επιροίδοηηέδ, 4 

άέοΕρίίέδ εί 8 Ενεη§;1έ3) εί 13 56 δοηί Γεία^ίέδ οα εοανεηί. 

Ν. Β. Τοιηαάα1ίί8, «Ε’ΕρΙίζβ αροδίοΗςηβ άβ Οτβίβ άιιναηΐ Ιβ8 

νΐΐΐε - ΧΙΙΙβ 8Ϊβ6ΐβ8 βί Ιβ ίϋνβ άβ βοη β)ιβ[», ρρ. 67 - 107. 

ΤΕηάίδ ςαε Ιεδ Ηίδίοπεηε έίαάΐΕΐ’εηί .ίηδςμΡΕ ρΓεδεηί 1ε ρέποάε άε 

ΓΗίδΙοίΓβ εεεΙέδίΕδίίςαε (1ε θείε ςαί να άα νΐΐΐε Εα ΧΙΙΙε δίεείε ε 

Ραίάε άεδ ΙαβΙίςιιβΒ, 1’Εαίεατ εχΕηπηε Ιεδ άεοΓείδ δγηοάααχ, Ιεδ ίηδεπρ- 

ίΐοηδ, Ιεδ δεεααχ εί ά’ααίΓεδ δοαΓεεδ ά’ίηϋοππΕίίοη. ^είι6 ρέποάε εδί 

ά’αηε £ΓΕΐιάε ίπιροΓίΕηεε ροιίΓ Γϊΐε (3ε θείε, ρΕΓεε ςαε ε’εδϋ άππδ δοη 

εοιίΓδ ςαε ΙΈ^Ηδε ΟΓέίοΐδε ε εεδδέ ά’έίΓε δοαπιίδε Εα Ραρε ροαΓ δε 

ΓΕίΐΕεΙιεΓ Εα ΡεΙπεγοεΙ (3ε ΟοπδϋΕηΐίηορΙε εί ςηε ΓΠε α δαβί Ιε 
εοηςαείε ΕΓΕβε. 

Ι/ααίεαΓ εχρίίςαε ροατςαοί εί ςηΕηά Ιεδ εΗείδ εεεΙέδίΕδίίςαεδ <3ε 

θείε έίΕΐεηί Ερρείέδ ένέςαεδ, ΕΓεΙιενεςαεδ, ιηέίΓοροίίίεδ οα ρΓέδίάεηίδ · 

(πρόεδροι) άε ΟοΓίγηε οα (3ε θείε. II ηιοηίΓε Είπδί ςα’ανΕηί 1ε εοη- 

ςαείε ΕΓΕβε, ε’εδί 1ε ίΐίΓΟ ά’ΕΓεΙιενέςαε άε θείε (εί ποη άε ΟοΓίγηε) 

ςυί ΕνΕΐί ρΓένΕΐα. II ΓΕδδεπιΙάε Ιεδ Γεηδεί^ηειηεηίδ τεΐΕΐίίδ ε εΙίΕεαη 

άεδ ΕΓεΙιενέςαεδ εί ίΐ εοηδίΕίε ςαε Ογπΐΐε II π’ε ]ΕπΐΕί8 εχίδϊε. ί 

Εη Ερρεηάίεε ΓΕαίεατ εχαηιίηε δί 1ε νίΐΐε ΕείαεΙΙε άΉεΓΕ^Ιίοη 

(3ε θείε εοηδίίίαΕίί 1ε δίέ§:ε έρΐδεορΕί (3α εΐιεί άε ΡΕβΊίδβ ΟΓείοΐδε ρεη- 

άαηί 1ε ρέποάε ΕηίέπεαΓε ε 1ε εοηςαείε εγε3)6. II εΓοίί ςαε εείίε νίΐΐε 

δοαδ 1ε ηοηι <3ε ΟΙιεικΙεχ π’ε ραδ έίέ βαίϊε άε £οηά εη εοηιβίε ρεγ Ιεδ 

ΑγεΒ65, ιτίΕΐδ ηα’εΐΐε ε έίέ δΐιηρίεηιεηί τερεαρίεε Εα-άεδδαδ ά’αηε Ιοοε- 

Ηίέ άΉεΓοΙίΙΐοη άέ# ΙίΕβΐίέε. II ρΓοεεάε ε αη ποανεί εχΕηιεπ άεδ 

δουΓεεδ εί ηοίαιηηιεηί ά9ηη Ιεχίε 1ΐΕ§ίο§ΤΕρ1ιίςαε έεπί εη 8ο8 ρεγ 

δΙερΙίΕΐιε εί εοηεεΓηΕηί δΕίηΙ: Είΐεηηε 1ε Ιεαηε, ίεχίε πιεηΙίοηπΕηΙ; 

ΗεΓΕΡΙίοη. Ε’ΕαΙεαΓ τε]ε11ε Γορίηίοη <3ε Μ. ΡΕΓίΕΓΠΕδ, (35ΕρΓ6δ 1ε- 

ηαείΐε ΓΗογεΡΠοπ ηιεηΐίοηηέ <3επ3 εείΐε δοαΓεε ηε δεΓΕίί ρΕδ 1ε νϋΐε, 

ηΐΕΐδ αη έάίΐίεε άε ΟοΓίγηε. 

V 

Ζ). Ο Η ί η ί δ, «Βα βοηίνϋηϋοη ρτβοφΛβ ά Γβίηάβ άιι Οτοϋ ϋι/ζαηϋη 

βί ροδΙ-ύρζαηΗη», ρρ. 108-157· 

Εεδ ]απδ1εδ ΟΓεεδ, ΕγΕηί 1ε §:γεπ(3 ΕνΕηίΕ^ε δαΓ ΙεαΓδ εοηίΓεΓεδ 

έίΓΕπ^εΓδ (3ε οοηηΕΪϋΓε ε ίοη<3 1ε Ιαη^αε <3εδ ίεχίεδ άα ΒγοιΙ: Ι)γζΕηΙ;ίη 

εΙ; ροδΙ-ΡγζΕηΙίη, έΐΕΐεηΙ: Ερρείέδ ΕνΕηί ίοαδ Ιεδ ΕαίΓεδ ε ΓέΙαάε (3ε εε 

Όγοιϊ. Εη οαίΓε, 1ε άέεΓεί άα 23 ΙενπεΓ 1835 ργοοΙειπειΙ: Ρερ- 

ρΙίεΕίίΕη άε εε ΌγοιΙ εη ΟΓεεε. ΜΕΐΗεαΓεαδεπιεηΙ; Ιεδ ]απ5ΐεδ ΟΓεοδ 

άα ηιίΐίεα άα ΧΙΧ^ δίέείε, Εα Ηεα άε δε άεβΕίίτε Ενεε άεδ ίεχίεδ 

« πιεΙ έάΐίέδ, οα ηιέπιε ίηέάίΐδ, οηΐ ίΓοανε ρΐαδ εοηιηιοάε ά’ΕάορίεΓ 

1ε «ΡΕηάεΡίεηΓεεΜ», δαΓ Ιεςαεί ϋ γ ΕνΕΐί αηε έηοΓΓηε ΗΜιο^γε- 

ρΐιϊε έίΓΕποεΓε, δαΓίοαΙ ΕΐΙεπίΕηάε. Με1§γ6 εείΕ, 1ε εοηΐΓίΙ^αίίοη £τεε- 

ςαε ε Γείαάε άα ΌγοιΙ βγζΕηίίη 651 εοηδίάεΓΕΡΙε, ρπηείρΕίειηεηΙ; Εα 

ΧΧβ δίεείε. Ε’ε ραδδε εη τεναε Ιεδ ραΜίεΕίϊοηδ ΐΕΐίεδ ρεγ Ιεδ ΟΓεεδ 

ρεηάαηΐ Ιεδ ΧΙΧε εί ΧΧε δίέεΐεδ δαΓ Ιοαίεδ Ιεδ βΓΕηεΙιεδ άε εε ΌγοΕ. 

Β. Ρ αΐ I α δ, «ΕΙηάβδ άβ Ιϋητρίβ βί ά’ατβΐιέοίορϊβ», ρρ. 158 - 193· 

Ι,'ΕαίεαΓ εχΕηιιηε ι) Ρογεποπ άα άίαοΓε εί 2) ΓΙιεχΕρΙεΓγ^οη 

ΗΐαΓβίςαε. II άΐδεαίε Ιεδ ορίηίοηδ άίνεΓδεδ άε εεαχ ςαί οηί εΐαάϊε εεδ 

δαίεΐδ ενΕπί Ιαί εί ίεπηίηε εη ρΓεδεηίΕηί άεδ εοηεΐαδίοηδ ρεΓδοηηεΙΙεδ. 

Ε. Μα&Ινοοο§Ια8, «ΙηδβΗρΟοηβ άβ Ινοί& έ(/1ί8β8 ροβίΰι/ζαηίΐηβδ 

βί ηοίβ8 βοηιιηβηιοναίίνβΒ», ρρ. 194-203· 

Ε’ΕαίεαΓ ρυΜίε άεδ ϊηδεπρίίοηδ εί άεδ ηοΐεδ εοηιηιέπιοΓΕίίνεδ 

(ενθυμήσεις) ρΓονεπΕπί άε Ρε§1ίδε άα δΕνεαΓ άε Μοάΐοπ (εη Εοεπάε) 

εί άα «εΕίΙιοΙΐΙδοη» άα πιοηΕδίεΓε άα ΡΓοάΓοπιε ε Όεδρίιίηε ; εΐΐεδ 

αρρΕΓίίεηηεηί ε Γέροςαε άε 1ε άοππηΕίίοη ΙαΓςιαβ. 

Β. 0 ο 18 α Ιε ί 8, «Β’α&Ινοηονηίβ βί ΓαδίτοΙο^ίβ ά Γέρο^ηβ ύιμαηίίηβ», 

ρρ. 204 “ 229- 

Ι/ααίεαΓ οίίΓε αη εοαΓί ΕρεΓςα άε Ρένοΐαίίοη άε ΡΑδίΓοηοηιΐε 

εί άε ΓΑδίΓοΙο^ίε ε Ρέροςαε Ι^γζΕηίΐηε (άα IV6 Εα Χν^ δ.). 

Τ. Εν ϋ 8 ο ρ ο ηΐ ο 8, «ΟαίαΙορηβ άβ8 ιηαηηδβνίίδ άβ Ια ΜΜΐοίΗβ^ηβ 

άβ ΓΕβοΙβ άβ ϋίπιϋβαηα», ρρ. 230-274· 

Ε’ααίεαΓ ε άεΪΕ άοηηε άαηδ 1ε νοί. XXII (ΐ952)> ΡΡ· Γ83 ε*1 ^αΐν, 
Ιε άεδεπρίΐοη άε 68 ιτίΕηαδοπίδ άε ΓΕεοΙε άε ΌίηιίίδΕηΕ (εη ΟοΓίγ- 

ηίε), ραί £αί εέ1εΙ)Γε ε Γέροςαε άε 1ε άοηιίηΕίΐοη ίαΓςαε. Ιεί ίΐ εοιπ- 

ρΐέίε δοη ΙγευεϊΙ ρεγ Ιε άεδεπρίΐοη άεδ ηοδ 69 - 169. 
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Β. Ε α ο ητ ά α 8, «ΕΙορβ 8 ά εαίηΐ Όίιηϊίνίοδ αη βοιιτδ άιι XIV£ βίβοΐβ», 

ρρ. 275-290. 

Ι/αυίευΓ, ςυΐ δ’εδί άέ]έ οεευρέ άεδ ίεχίεδ ΓείΕίίίδ ε δΕίηί ϋίπιΐ- 

ίποδ, ρηίΓοη άε Τΐιβδδ&ΐοηϊςηε, εχΕίηίηε ιοί ςυΕίΓε ά’εηίΓε ευχ, 

εευχ (3ε ΤίιέοάοΓε Μείοείιΐϋε, (3ε ΝίεοΐΕδ ΟΕ^ΕδΐίΕδ, (3ε ΟοηδίΕπίίη Αγ- 

πιέηορουΐοδ εί άε Οτέ^οίΓε ΡεΙεπιεβ ; ίΐ άοηηε ΙειίΓ αηηίγδε εί ίΐ οϊίε 

3Λίδδί υη έΐο^ε (3ε Ρΐιίΐοίΐιέε Κοίεΐείηοδ. Οεδ ίεχίεδ δοηί εοηδίάεΓεδ ρ&Γ 

ΡαυίευΓ εοιηιηε άεδ ιηοηυηιεηΐδ ίηιροΓίΕηίδ ρουΓ ΡΗίδίοΪΓε ροΐίίίςυε 

(3ε ΤΗεδδδΙοηϊςπε. δηίηί Όίηιίίποδ εδί εοηιρΕΓέ άΕηδ εεδ ίεχίεδ ου 

ηιειπε έ^Είε Ευ Οΐιπδί. Ι/ΕυίευΓ εη εχρίίςυε Ιεδ ΓΕίδοηδ, εη αάπιείίΕηί 

ςυε 1ε δαΐηί αοηδίϊίυΕΐί Ευχ γευχ άε δεδ ρΕηε^γπδίεδ 1ε ιηοάέΐε εχειη- 

ρΐδΐτε άυ δΕίηί εί, εη ηιέηιε ίεπιρδ, άιι ε1ιε£ ροΐϊίίςυε εί ΓηίΙίίαίΓε. 

Ο. Ζονα$, «ΤζαηβΒ νβηάναιηοδ «8ιιγ Γανατΐοβ βί ΓονρυβίΙ» (ροβιηβ 
ίηβοηηη άιι XVΒ βίβοΐβ}», ρρ. 29ΐ“3χ4· 

Ε’&υίευΓ ρυβίίε, ά’βρΓέδ ηηε έάίίίοη νέηίϊίεηηε άε 1567 ίηεοηηυε 

άεδ ΙκβΙίοβχΕρΙιεδ, ιιη ροέιηε άε 39^ νεΓδ ροΐϊίίςιυεδ πηιέδ, εοηιροδέ 

Ρεγ Τζαηέδ νεηάτΕΐηοδ, άε Ναυρίίε. II δ3Ε§ίί άεδ νεΓδ £θΓί ηιέάίοεΓεδ, 

ά’υη εΕΓΕείεΓε πιοΓΕί-άίάΕείίςυε, ρεγ Ιεδςυείδ νεηάΓΕηιοδ (άοηί ηοαδ 

οοηηηίδδοηδ Ευδδί υη ροέπιε δυΓ Ιεδ ίειηηιεδ, ρυβίίέ εη 1549) ^δαίε άε 

άέηιοηίΓεΓ Ρΐηεοηδίεηεε άε 1ε άεδίίηέε Ιιυιηείηε. II ρΓέδεηίε, εοιηηιε 

εχειηρίεδ άε εε βΓυδςυε ρΕδδε^ε άη βοηΙιειίΓ ευ ιηεΙΙιευΓ, άεδ Γεείίδ 

εαιρπιηίέδ & ΡΙΕδίοίτε εηίίςιιε (βατ Οέδυδ, Ογηΐδ, Ρίοΐέηιέε, Ρδ&ιη- 

Γηείίςυε εί ΤεΓςυίη), είηδί ςυ’ε Γέροςυε εοηίεπιροΓείηε (δυΓ 1ε 

ΟΓεΙοίδ ΟοΓεδδίδ, δυΓ Μεηυεί Μουπηουπδ, δοη £ΓΕηά-ρεΓε, δυΓ 1ε νέηΐ- 

ίίεη ΜείΗίευ ΒεΓηεΓάί εί δυΓ Αηάτε ΚουΓΡουιηέΙίδ). Εε ρυΒΠεείίοη 

άυ ίεχίε εδί δυίνίε ά’υη ίηάεχ άεδ ηοηΐδ εί ά’υη ^ΙοδδείΓε. 

δ. Ν. Κ ο ιι ιη α η ο η ά ΐ 8, «ϋη /άηχ οΗνι/βούιιΙΙβ άβ Νίβέρίιονβ II 

ΡΙιοοαΒ», ρρ. 3ι5~ 325· 

Ε’ΕπίευΓ ΓερΓοάυίί, ά’αρΓεδ υηε εορίε άε Ρβηηέε ι8ο8, 1ε £ηυχ 

ε1ΐΓγδοΙ)υ11ε ηηε Νίοερίιοτε Ρΐιοεβδ αυΓηΐΐ: ρΓοηιυΙ^υέ, εη 964. εη 

νευτ άυ εουνεπί άε Ια νϊεΓ§·0 άε ν3Γέί&ά&. ΑρΓεδ Ενοΐτ άοηπε υηε 

άεδεπρίύοη άέί&ΠΙέε άε 1ε εορίε εί: εοΓΠ§:έ Ιεδ επτευΓδ άυ εορίδίε εί 

άεδ έάΐίευΓδ, ΡΕυίειίΓ εχρίίςυε Ιεδ ΓΕίδοηδ ςυΐ οηί άίείέ 1ε ίΕ^πεείΐοη 

άυ ίευχ. Οεΐυί-εί ε είέ ίείί εηίΓε 1783 (ά&ίβ άε 1ε ίοηάείίοη άυ 

ιηοηΕδΙεΓε) εί ι8ο8 (άείε άε 1ε εορίε). Ουεηί ευ ηιοηΕδίέΓε άε 

νΕΓείαάΕ, ΡευίευΓ ρΓεείδε ηυ’ίΐ εδί δίίυέ άεηδ 1ε νίΐΐε^ε ίιοπιοηγιηε 

άυ άεηιε άε δίΓΕίοδ (άέρεΓίεηιεηί; άΈίοΙίε εί άΆεΕΓηεηιε), εί ηοη 

ροΐηί ε δεΓΓέδ, εοπιηιε 1ε εΓογειί 1ε ργοππογ έάίίευΓ. 

δ. Κ ν ν ΐ α ζ ο ρ ο η I ο 8, «Οβονρβε ΡίβΐάβΒ βί Ιβ& αηίβηνδ Ιναιμηχιβδ», 

ρρ. 326-336. 

Οη εοηπειί 1ε §:Γεηάε τεηοηιηιέε άε εε ροέάε Βγζεηίιη άυ VI© 

δίέείε, εοηδίάεΓε εοηιιηε υη έιηυΐε ά’Ευπριάε. Ιν°ευίευΓ εχεπιίηε δί 1ε 

εοηηείδδεηεε άεδ ευίευΓδ ίΓεοίςυεδ είεΐί εΐιεζ Ρίδίάέδ άίΓεείε ου 6ίεη 

ίηάίΓεείε. II ίΓουνε άεδ ρΓευνεδ ηουνεΐΐεδ εί ά’ευίΓεδ εχρΓεδδίοηδ Ιίη- 

§υίδίίςυεδ ςυΐ ίέηιοΐ^ηεηί ά3υηε εοηηείδδΕηεε άίΓεείε άεδ ίεχίεδ άεδ 

εηείεηδ ίΓε^ίςμιεδ. 

Ν. Βίναάαταδ, «Αιιίοιιν άη ρνοΜ&τηβ άβ8 «βοηίαβαΗα» άβ Ραί- 

ιηο8», ρρ. 337-350. 

ϋεηδ 1ε άευχίέηιε νοίυιηε, ρεπι εείίε εηηέε (γ954)> <^εδ «Ηγηιηεδ 

άε Ροηιεηοδ 1ε Μεΐοάε» Ν. Νεοιπιπάίδ εί Ο. Νίεοίορουΐοδ οηί 6δ5Ε}'έ 

άε άοηηεΓ υηε άεδεπρίΐοη άεδ «οοπϊεοεγιε» άε Ρείιηοδ (εοάά. 2ΐ2 εί 

213 άυ ΧΙ« δ.) ; Πδ οηί εάοΓάε 1ε ρΓοΡΙέιηε άε ΙευΓ ρΓονεηΕηεε, ρουΓ 

εοηοίητε ςυε εεδ πίΕηυδεΓίίδ τερΓέδεηίεηί, άυ ροΐηί άε νυε άεδ ίείεδ 

εεΐέΐη-εεδ, 1ε ίΓΕάίίίοη εοηδίΕηίίηοροΠίΕΪηε. Ι/’ηυίευΓ δ’ορροεο ε εείίε 

εοηεΐυδίοη, ςυ’ίΐ ηε ]υ§ε ρΕδ ρτουνεε ρεγ 1ε εοηίεηπ άεδ ηΐΕπυδεπίδ 

ΓείΕΐϊί Ευχ ίείεδ εέΙέ^Γεεδ. Εη εοηδίΕίΕΐιί ςυ’ίΐ εχίδίε άε §ΓΕηάεδ άίί- 

ίέΓεηεεδ εηίΓε εεδ «εοηίΕεΕΠΕ» εί Ιεδ ίείεδ εεΙεβΓεεδ ε ΟοηδίΕΐιίΐηορΙε, 

ίΐ ΕΒουίίϊ ε 1ε εοηεΐυδίοη ςυε Ιεδ «εοηίΕεΕΠΕ» εη ςυεδίΐοη ηε δοηί 

ρΕδ άεδ ΠνΓεδ 1ίΙυΓ£Ί(μιεδ, ιηΕΐδ άεδ ίΙθΓΪ1έ§·εδ. II δε άεηίΕηάε δ’ίΐδ 

ηε ρΓονίεηηεηί ρηδ άυ ηιοηί Ε&ίΓοδ (Εηίιηοδ) άε ΓΑδίε ΜϊηευΓε. Εη 

Ερρεηάίεε ίΐ εάίίε υη Ηγηιηε ΐηέάίί ε δΕίηί ΡίεΓΓε (ι6 ]ΕΐινίεΓ). 

δ. 8αΙανίΙΙβ, «Ββηχ Ονβίοί8 έίαΜίδ ά νβηίδβ αη XVΙΡ 8ΐββ1β : 
Οτβροίνβ βί Μανβ-Μαχΐπιβ Μανα$», ρρ. 351 “304· 

Ε’ηυίευΓ ρτέδεηίε Ιεδ άοηηέεδ ςυ’ίΐ ε Γεευείΐΐίεδ δυΓ Ιεδ άευχ Οέ- 

ίοΐδ άε 1ε ίΕΓηίΙΙε Μεγεβ : Οτέ^οΐτε Μεγεε, ςυε Ροη ίΓουνε ηαεηίιοηηό 
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άεδ 1659 εοηιηιε εατε άε Ια ρατοίδδε ^τεοςαε δαίηί-ΟεοΓ^εδ άε νβηίδε : 

βί Μ&τε Ματεΐδ, ηενειι (Ιιι ρτέοέάεηί. 
Ι/αη εί Γ&αίΓε δοηί δί^η&ΐέδ ανεε έΐο^ε ρατ Νίεοΐ&δ δ&τοδ άαηδ 

Γαναηί-ρτοροδ ά’ιιηε έάΐίΐοη (ρτοΐ^ΐάεπιεπί Ια ρτεηπεΓε) άιι ροέηιε 
Θυσία του Αβραάμ, εοηηαε ]αδ(ρι’ίεί δειιίειηεηΐ ρατ ηηε ίπιάιιοίίοη 
ίατριιε εη εαΓαοίετεδ £τεεδ, άε Γαηηέε ι8οο. Ε’αναηί-ρτοροδ άε δατοδ 
εδί ρτοβαίιίειηεηί άε Γαηηέε 1696. Ματε Μαπίδ είαΐί ευτέ άε δαίηί- 

Οεοτ^εδ εη 1687. Νοηιπιέ Ιιί^οαηιέηε άε ΓΑηαρΗοηΐίπα άε Ζαηϋε εη 
ι694* ϋ άενίηί ΙιίεΐΌΐΉοίηε δοηδ 1ε ηοηι άε Μαχΐηιε. Εη 1702, Π £ιιί 
ηοιηιηέ ιηέίΓοροΙίίε άε Ηίέπφοίίδ εί Γεδίάα άέδοπη&ίδ α Βαοατεδί, οά 
1ε δΐ^ηαΐεηί ρΙιΐδίειίΓδ άοεηηιβηίδ. 

Οοηιρίεδ Γεηάιΐδ.... . . . ρ. 365 
Βί6Ηο§ΎΗρ1πο .... . . . » 400 

Ιηίοπηειίϊοηδ ..... ...» 448 

Αείεδ. . . . » 456 

ΤαΜεδ ....... ...» 470 

Κ,έδαηιε. ...» 473 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Κονκουλέ Φαίδωνος. Συμβολή εις τό περί βυζαντινών φορεμάτων 

κεφάλα .. 

Στεφανίδον Βασιλείου Κ. Ή εις Κωνσταντινούπολή μετάβασις του 

Ρώμης Ίωάννου τοΰ Α' (525-526). 

ΟηϊΙΙαηά Κ. Εα άεδίίηεε άεδ ΕηιρετειίΓδ άε Βγζαηεε .... 

- Τωμαδάκη Ν. Β. Ή άποστολική Εκκλησία τής Κρήτης κατά τούς 

αί. η' - ιγ' και δ τίτλος τού προκαθημένου αυτής . . 

Γκίνη Δη μ. Σ. Ή ελληνική συμβολή εις τήν ερευνάν τής ιστορίας 

τού μεταβυζαντινού δικαίου. 

Πάλλα Δ. ’I. Μελετήματα λειτουργικά - αρχαιολογικά. 

^^Μαατροκώστα Εν&. ’Ι. Έπιγραφαι τριών μεταβυζαντινών ναών και 

ενθυμήσεις. 

Κωτσάκης Δημ. Δ ιΡί αστρονομία και ή αστρολογία κατά τούς βυζαν¬ 

τινούς χρόνους . 

Γριτσοπούλου Τάσον 3 Αϋ'. Κατάλογος τών χειρογράφων κωδίκα>ν 

τής βιβλιοθήκης τής Σχολής Δημητσάνης. 

Λαονρδα Β. Εγκώμια εις τον άγιον Δημήτριον κατά τον δέκατον 

τέταρτον αιώνα . 

./ Ζώρα Γ. Θ. Τζάνε Βεντράμου 'Ιστορία φιλαργυρίας μετά τής περηφά¬ 

νιας (άγνωστον στιχούργημα τού ις-' αίώνος) . . . 

Κουμανούδη Στεφ. Ν. Πλαστόν χρυσόβουλλον Νικηφόρου Β' τού 

Φωκά. 

Κυριαζοηούλου Ση. Ό Γεώργιος Πισίδης και οί τραγικοί . 

Αιβαδάρα Νικ. Α. Περί τά προβλήματα τών πατμιακών κοντακαρίοιν 

/ 8αΙανίΙΙβ 8. ϋεαχ Οτέίοΐδ είαόΐΐδ ά νεηίδε απ Χνΐΐε δίέοίε Οτέ- 

§:οϊγ0 εί Ματε - Μαχίπιε Ματεΐδ. 

Βιβλιοκρισίαι. ..- . 

Βιβλιογραφία . 

Ειδήσεις. 

Τά υπό τής Εταιρείας κατά τό 1953 πε¬ 

πραγμένα . 

Τά υπό τής Εταιρείας κατά τό 1954 πε¬ 

πραγμένα .. . · 

Πίνακες. 

Περίληψις γαλλιστί τών περιεχομένων 

108 - ^ 
158 

194- < 0ΐ· 

204 -χ 

230 ά 

275 -4Λ0 

901 ν,- ^ \ ί\ 

Α'-1 ν . 
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